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 (מ"עמ ללוכ) ח"ש 0

 חיש 8.40 תליאב

 ללחה תרובעמב םלועה ביבס הסיט ₪

 ירברבה ןנוק לצא רוקיב ₪

 !םימלוצמ םיפיט - 2 םיפוקה יא ₪
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 בפמב- 5פב]

 ..?ןיבח עא ה |

 !תדו

 = ןרו[ ב- חט | + ןתעי'ןכ

 ן* ןבנגה רוח 0 | ב
 = | ויט פב וענה יעני | | !םכחה שסוקה

 תעש לה 5 סל א
 ( ורזוע 5 ..העוע יצ" רב כ

 שו שש

 4 רש ₪5 ו *

 = יש-מאת=>- ==

 םינוק םייתימא םי-וו;
 12 לש תואספוקב קר םינוטילקת
 הרשע לבקל םוקמב יכ ?המל
 לכב םילבקמ םיקיר םיטקסיד
 לעש םיטקסיד הרשע וא12 תספוק
 הרשע שמחו - קחשמ םהמ רחא
 ,תוביהרמ ,תוביהלמ תוקבדמ
 וצור :תועגשמו תויצוציפ ,תוקילדמ
 ...תונקל

 יא לש ודוס תכרעמל עיגה

 דימו - אלמה ןורחיפה - 2 םיפוקה

 וניצר דחא דצמ .טבלתהל ונלחתה

 -שתתססתתה-"נה.י

 יניינעה 7 א |
 סקימ :סקימוק

 ג

 "ו ב רש ריו 6

 רוטלומיסה - ללח תרובעמ :ן:

 !םיטסווק
 ן !םיטהול םיפיט - 2 םיפוקה יא 6

 םיפיט :[-

 תירמיקמ ירברבה ןנוק

 היזטנפ ירפס :םירפס

 ויו ווב

 יתחפשמ וניזק 4
 םיניווגניפה ץראו

 הבשחמ יקחשמ :יוב םיינ

 האירממ ללחה תרובעמ :רטסופ

 םיפיט :יוב םייג * ודנטנינ יפי

 הטריאב תולחנתה :ודנטנינ

 !םי-\\12 ולה

 ונל לזנ לודגה שפוחה ותשכיא
 ונקפסה אל דועו ,תועבצאה ןיבמ

 ונקית אל דוע .טעמכ ,םולכ תושעל
 תינורטקלאה הריכזמה ,\\17/4 תא
 ןנוק תא ונרמג אל דוע .הנמאנה

 דוביחה תא ונבתכ אל דוע .ירברבה
 ."שפוחב תישע המ" לע ןבצעמה
 רחואמ ררועתהל ונל סאמנ אל דוע

 לבא ...אל דוע ,הלילה לכ קחשלו
 ןוחריהו שפוח לש םימי המכ דוע שי
 עיצמ אורקל םיבהוא יכה םתאש
 םימיל םייוליב המכו המכ רוע םכל
 .הלא

 שפוחה תא םייסל הצורש ימ
 לש ויתוניפל תונפל לוכי םידומילב
 תובושת,'תולאשה תניפ - \\/ו? ר"ד

 ,תרלקמה לע ואן? תניפו 30 דומעב
 תא ריכהל ולכות םש .32 דומעב
 - םויה םלועב רתויב םחה אשונה
 !וריכתו וארק ?הז המ .הידמיטלומ

 םכל ונראשה ודנטנינה רודמב

 קלחכ םיעיפומה ,םיטובורו לותח

 .,דחוימב םישרמ קחשטממ
 ילעב תא םג ונחפיק אל .(
 םהלש היזיולטה ךסמל ונאבהו הגסה
 קחשמ .יתימא םידיקפת קחשמ
 ,[א<-ה רודמב םג עיפומ םידיקפת

 1 דצמו - ןורתיפה לכ תא םכל רפסל 2

 ירברבה ןנוקל רוזעל ולכות םש בישמ \(1/ ר"ד תא םכל לקלקל וניצר אל ,ינש |

 .ותרוכמ ,הירמיק תמקנ תא םוקנל הידמיטלומ :תדלקמה לע 7 ונטלחה אל דוע .קחשמבש האנהה -
 וגגחי םירוטלומיטה '₪ ופול המ עומשל חמשנ לבא - תושעל המ

 ו , 0 -., (ס9/) רוויה יב 1 ּ \ סכ) ..,יול
 ע'רפרכ 5 )וג
 \!יבז דר :ג.י'כ עי וכ

 4 הי 5 ב

 םיבכוכ תמחלמ :םידיקפת יקחשמ

 ייפ הל ןגרומ :םידיקפת יקחשמ

1 

 רוביג התוא קחש :םידיקפת יקחשמ

 סונאי :סקימוק

 (!תועתפה ללוכ) חול

 קיודמ רוטלומיס םע ,שדוחה
 לש ללחה תרובעמ לש אילפהל

 סמס לש ותבתכל ףסונב ,\5
 ,סייטה אתמ ונל בתכש ,יררה
 .םירישכמ תסיט אשונב םעפהו

 תועתפהה תא שפחל וחכשת לא
 םיפיטה רודמבו תועדומה חולב

 המכ דועב ילואו ...יוב םייגל
 .ןוילינב תומוקמ

 הקפה ,לוהינ * יקיק-ןב הניד :תכרוע * ביבר דוד :להנמ
 ףתש ,\/[: ר"ד :םיעובק םיפתתשמ * ףארצ יליל :תועדומו

 ,טולומ ןרע ,ייפ הל ןגרומ ,קינרו ידע ,יררה סמס ,רוצ ןב

 | הקיפרנו רדס * רנימק ולוס :יפרג בוציע * יקצסיפ לייא
 :תוחול * תויגולונכט םסקימ ,לגיפש הקירא :תבשחוממ

 * ןוחרי ,ואוע :ל"ומ * מ"עב טנירפוט :סופד * ףרגרולוק
 רמוחלו םיבתכמל ןעמ * קרב ינב ,13 תרנכ :הלהנימו תכדעמ

 :סקפ * 03-5794711 :לט * קרב ינב 1409 .ד.ת :יתכרעמ

4 " 845: 03-5794719 

 רבכ םיאבה םי-\\[+-ה תרשע

 הלדגהב ופתתשה ךכו יונמ ושע
 תנתמ [%- קחשמב וכזו תישדוחה
 תלשיי קחשמה - |[! (2:וווושא

 :םהיתבל
 ןזח ןולא ,הפיחמ הידבוע איג

 ,הפיחמ יאכז ביני ,רועילא בשוממ
 ירמע ,תורוד ץוביקמ רמיט יאתוי
 ןיטויח ןד ,םילשורימ ןייטש
 רמז לטיבא ,ביבא-לתמ
 ןמקילג לטיור ,עבש-ראבמ
 ןולקשאמ טנמאיד יפר ,הילצרהמ
 .הינתנמ ןיבור ןוליאו

 ..סיקחשמ 5 יפיפה

 | שדוחל 1-ב אצי \/|> ןוחרי
 ו |
 עיור = ירק ו יישב ג ירי
 ותאצוה םויל םינוכנ ןותיעב םימסרפתמה םירצומה יריחמ .ןכדינפל

 תוערומה ןכותל תיארחא הניא תכרעמה .דבלב



 סוניקואל רבעמ תושדח

1 

 | קחשמ ,וא" :חעוהט סקיפרג וברוט ילעב = |
 תאצוי הזרכהל וכז ,זא[:6 תרבח לש היזיולט |

 ןנוכ לע הזירכה הרבחה :שדוחה ןפוד

 149 :לש ריחמב הלש תכרעמל םירוטילקת

 !םלועב לוזה (-ןג-₪₪081-ה והז :!רבלב ךלהה

 לוקשל ודנטנינו הגסל םג המרג וז הלזוה

 .םהלש םירוטילקתה יננוכ רובע ,המוד דעצ

 ןנוכ ב"הראב ןכרצל םיעיצמ הגס :םכריכזהל

 ודנטנינו רלוד 399 ריחמב םירוטילקת

 רלוד 299-ב ,רצומה ותוא תא םיעיצמ

 .ב"הרא |

 םיקחשמה תרואמ
 | ןיא רוע םא ?ןוקרדה תרואמ תא םירכוז

 ענכתשהל םיצור םתאו קחשמה תא םכל
 תונחב ותוא שפחל וסנ ,ותוא ונקתש יאדכש
 | םש .ל"ותב קר לבא - הנוכמ יקחשמ לש
 ,המלש קחשמ תנוכמ אוצמל ולכות
 | .היטרפ לכ לע - ןוקרדה תרואמל תשדקומה

 = | ₪ ! | \ל =
 1 ]| ה = .|

 קחשמ והז ?76* [:הפוהש-ה תא םירכוז

 ,הארנה לככ ,לארשיל עיגי אלש היזיולט

 םלועל האיבה ,תינרציה ,אמ( תרבח

 תגוצת ללוכ קחשמה .רגסנ-חתפנ-אשינ
 תיסחי) ת-י-ק-נ-ע תינועבצ ו.
 רוטילקתל םיאתהל לכותש ,(םירחתמל

 ל לע רובכב תורחתהלו םיקיטסיו'גלו
 | .םיאשינה םיקחשמה קושב

 הזיולט קחשמ ,ן%י-יתקוה6-[.הק[0ן

 ורנטנינ (:וכ- א(

 הלולע קחשמל תדמצומה ריחמה תיוות

 ידכ - בהלנ ןקחש וניאש ימ לכ תא עיתרהל

 םהילע היהי [%--:חעווהש-1.1-ה תא לבקל

 וזו ,גנילרטש תוריל תואמ שמחכמ דרפיהל

 ,ינש דצמ .השק הדירפ תויהל הלולע טלחהב

 ךיא וארת - קותמ אאארררוווננננ רישכמה

 !רגסנו חתפנ אוה

 ליחתת איהש העבשנ \\1!?  תרחבנ

 עוצעצה עיגי וב םויה תארקל ךוסחל

 ...ונצראל

 רגסנ - חתפנ

 ברקה תעשל ןוכדע - 'כט-ברק

 ,תילאוטריווה תואיצמה זכרמ תא םירכוז
 הארנ הז ךיא םתיהתש הרקמב ?וגקישב
 ונאבה ,הטמלמו הלעמלמ ,ץוחבמ ,םינפבמ
 לכונ רבכ יתמ .ןוכדע ימוליצ רפסמ םכל
 ?יכט-ברק תונוכמב לארשיב קחשל

 ש ₪ ה

 % 76 זז

 םשב יאקירמא ןוחרי

 *וצפפ 036% 6 60 וז

 שפחלו רוחבל ,ןוחבל דקש [:ווזטודטוהההוטהו

 רתויב םירבמנה םיקחשמה תרשע תא

 :תואצותהמ ועתפות אל .1992 ,ראוניב

 (וישו!ולהזוסח .]
 עט 1[ זו 36]ו06[0ז 1! .2

 פוחו(>וז1+ 3

 פווה\ה| .4

 גוטסה 3.0 .5 ש"

 [ל!וטט +1 111 .6 ש"

 ] ט\טזט 501 1. ל 7 ש"

 אןוא6 כוואה 11קנווזהה [יססזפה]| .8

 דרוט סט[ 01 א[סהא6צ .9

 15הח 1

 1רוש + ןוטש%חוה5ו6ז 3000 0

 לש הבידאה ןתרזעב וגרוד םיקחשמה

 ורפסש ,בשחמ ירצומ תריכמל תוחשר יתש

 יבחרב תויונח 500-כמ תואצות ולייכו

 .הלוכ ב"הרא

 .ץראב םג םירכמנה םיקהשמ

 6 8--וזש



 6ה יקחשמ לש ך"נתה ₪

 ריפס רטיפו קארובד .ם ןו'ג  תאמ ₪

₪ 04--- 

=--1%---- 
 םינוטילקת 2 ,םידומע 288 ₪ -----111 =

 רועיש הזיאב םוטסה לש תיכנאה הסיטה ירישכמ תצובק יררה סמס תאמ |

 .הבוג חידורמ וא דיספמ אוה = וָבַצִמ תא רישי ןפואב הארמה רישכמ .יתוכאלמה קפואה ?לגוסמ התא םאה

 טווינה ירישכמ תצובק  םייפנכ תייטהו לוגלגה רושימב ,ץראה רודכל תיסחי סםוטמה לש ליפתל תחלצהש ירחא

 ,םירתסומ עקרקה יאוותו רחאמ .והכמנה וא הקיסנו דורלעה דושימבו והלאמש וא הימי חורוושב עוגפלו םיגימ
 תרזעב טווינה תא עצבל םייטה בייח תיסחי הפיטה ןוויכ תא הארמה ,יטנגמה ןפצמה .םינפצמ | |

 טיילפה .םיינורטקלאה טווינה יִרְזע = [פצמ .היינפו הצואת לש תואיגשמ לבוס ךא ,יטנגמה ןופצל דדומתהל הסנ ,םיקנט

 מ"עמ ללוכ ח"ש 69. :ןכרצל ריחמ ₪

 13 תרנכ ,מ"עב םיבשחמ גאב :הצפהו קוויש ₪
 51201 קרביינב

 ,םירואת :ללוכ בשחמ יקחשמל אלמה ךירדמה ₪
 תאז לגרתל ונל רשפאמ רוטלומיס = קפסל ידכ פוקסורי'גה לש תוחישקה ןורקיע תא לצנמש ורי'גה חפיט :רתוי יניצר רגתא | ,םידליל םיאתמ רפסה .םיירלופופ םיקחשמ 300-מ רתוי רובע הרמוח תושירדו םיפיט ,םיזמר 1 חף" רד : ף/ / - 1 + ףד "ךיגר% ל ו 9 - % : 0 : : , / 4

 הנטסב .סוטמב ונייה וליאכ טעמב | 1פ9צמה םע בולישב שמשמ ורי'גה ןפצמ .ןוויכ לש בצוימ סיסב .םירישכמ יאנתב
 שי (סוטנ וב םגדה אוהש) ןאְכ | סופיאה ךילהת .תופיחס ללגב ,טעפ ידמ ותוא ספאל שי .יטנגמה .םיקחשמה יבהוא לכלו רעונל

 ןפצמל טרפ ,טווינ ירישבמ העברא .ןפצמה דותפכ לע הציחלב השענ | םיבשחוממה הסיטה יקחשמ בור
 .ןועשלו | ןורקיע לע אוה ףא ססובמה ,ףסונ ןווחמ .הייטנו הינפה דמ תוברק לש םיטירסת לע םיססובמ

 :םיקחשמה יגוס

 ,ריוא :םירוטלומיט *  םידיקפת * תואקתפרח

 - בוסביסה ריצ ביבס םוטמה תיינפ דועיש תא הארמ ,וד"נה | חטשב תוטישמ ץוציב וא ריווא

 לע לעופה ,הקלחהה דמ םג ונשי ןווחמ ותואב .הלאמשו הנימי = טיילפה ,יתרמא רבכש יפכ .ביוא

 וניא טפוסורקימ לש רוטלומיס

 ירקיעה רישכמה והז .8
 יביתנ ךרואל טווינל שמשמה

 +  היזטנפ *  .טרופסו העיסנ ,םי ,עקרק ,ללח

 * םיפסכ * האיוב * הול * דייקרא/הלועפ

 םייסאלק * ףיכו םידומיל * היגטרטסאו המחלמ

 (םוא6וזט) תיפותיש הנכות +

 וםניח

 םיקחשמ תונכות 7 םיללוכה םינוטילקת ? םיפרוצמ
 רובע דחוימב ובתכנש תורש תוינכות רפסמו תואלפנ
 .הז רפְס

 חתול .הסיט המדמ אלא קחשמ
 רשפאמ ולש טווינהו הסיטה ירישכמ

 םירישבמ תפיפט לוגרתו הרכה

 הנכותה לש םינותנה סיסב .תיתימא

 הרוצב יריוואה בחרמה תא םאות
 .םיקחרמו םינוויכ תניחבמ ,תקיודמ
 תופמה ןתואב שומישה רשפאתמ ךא
 תורבח יסייט תא תושמשמה
 .תויחרזאה הפועתה

 םירישכמ תסיט יהמ

 ותוא תרדשמ תיעקרק הנחת .ר"וואה
 %08-ה החנעפמ םתוא ,וידר

 תוארהל לוכי אוה ךכ .סוטמבש
 ביתנל תיסחי ומוקימ תא םייטל
 רורבל סייטה לע ,(הלאמש וא הנימיו
 הסיטה ביתנ תאו הנוכנה הנחתה תא

 קוידב תיכנאה טחמה תא רומשלו

 .עצמאב

 התיחנל תכרעמ יהוז .5
 רדשמ יעקרק רישכמ .תרוויע
 .תונטנא יתש תועצמאב וידר תותוא

 ףוסב תאצמנה ,תחא הנסנא / - לע סוטמה תאו סיטמ סיימ לכ | :ופסה תיינקל תוביס 8

 תותואה תא תרדשמ ,לולסמה | ,הצוחה וא המינפ הקלחהה תומכ תא הארו םימ סלפ ןורקיע | 518% ותסיט בצמ תאוושה ידי | |

 ריצ תא סוטמה עבוק םהיפל = תמאותמ הניא היינפ .תמאותמ יתלב היינפ עצבמ סוטמה רשאכ  !א הל'לב םיסט רשאכ םלוא ,יעבטה ו
 לע ,/(0%-ה רישכמב ומכ .השילגה .בוסביסה תומכל המיאתמ הניא לוגלנה תומכש עגרב תוארה תא םיליבגמה הסיט יאנתב | םיבשחמה םלוע לש החמומה ידי"לע בתכנ רפסח 1

 קוידב םיטחמה תא רומשל םייטה לע לטופש ימנידה ץחלה תא דדומה רישכט .תוריהמה דמ ,םידבכ םיעקשמ ,לפרע ,םינבעו | .קארובד ןו'ג - םיישיאה

 .זכרמב .תוריהמ לש תודיחיב ותוא גיצמו סוטמה לש הפקתהה חטש | %7'1 ?% ךומסל רשפא יא (ךבוא
 ןורתפ םיישרוד םה ,לכשה תא םילגרתמ םיקחשמ 3
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 .חמידק בושחל הטונו רתוי יתריצי אוח ןקחשה
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 םדאל םירזוע יזטפה תעשב םיקחשמ .ךכב שייבתת
 .דחא לכל םיליעומ םה ךוראה חווטב שפניחל
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 סוטמה סטומ הז בצמב .קפואה

 תורמל .םירישכטה יוויח תועצמאב

 קפואה תא האור וניא םייטהש
 בצמ תא תיהזל לגוסמ אוה ,יעבטה
 לועפלו וירישכמ תרזעב סוטמה
 ומצע טווינה .הז עדימל םאתהב
 סווינה ירישכמ תרזעב עצובמ

 טווינ םירשפאמה ,םיינורטקלאה
 לש ומשו הסיט יביתנ ךרואל

 עצבת ךכ .(/ס₪ אוה רישכמה

 םירישכמ תכמנה - "תרוויעצ" התיחנ

 ו(!
 םוטל יאשר סוטמ לכ אל

 יאנת" יוניכב םיעודיה ,הלא םיאנתב

 תסיט יאנת" תמועל) "םירישכמ

 המודה תכרעמ יהוז .םאוש

 םיקחרמה תא תדדומה ,ם"כמל
 .תיעקרק הנחתל

 תא הארמה ,וידר ןפצמ .ג +

 .תרדשמה הנחתל יסחיה ןוויכה

 םינייצמ .םירקרמ .או.ו
 םה הלא .ימינפו יזכרמ ,ינוציח
 ריצ ךרואל םימקוממה םירדשמ
 תא םינייצמ םה .התיחנל השיגה
 תליחתל תיסחי סוטמה םוקימ
 תורונ שולש תרזעב ,לולסמה

 ףוצפצו

 תמישמל אצנ אבה שדותחב
 תדשל סל'גנא סולמ הסיט
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 תורחבומה



 דמל * ללח תרובעמ סטה

 ליחתהלו קסרתהל ,תוחנל ,אירמהל

 ץראה רודכ תא האר י שדחמ

 בשחמב ךלצא ,הלעמלמ

 עדמה בבוחו יתוכיאה רעונל שי רוד לכב

 תיחכונה האמה תליחת זאמ .רחא ביכחת

 ,םיסוטמ תונבל םיסנמ םיבוט הירבח וניאר

 ינפ לעמ אירמהל ירכ לכה ,םינסיטו םינואר

 .הלעמלמ םלועה תא תוארלו ץראה רודכ

 :לודגב תאז תושעל ןמזה עיגה םעפה
 סנכיהלו ץראה רודכ לש ותכישממ קתניהל
 רוטלומיסב ,ונדלונ וב םלועה ביבס לולסמל
 ללחה תונכוסש ,ךכ לכ קיודמ ללחה תרובעמ
 .התוסח וילע השרפ 5/3 ,תיאקירמאה

 ...9 ...10) תוינש רשעמ רתוי וחקי תונכהה

 .ץמאמה תא הקידצמ האצותה לבא (...8

 םלועה ןמ אלש הקתפרהל תאצל םינכומ
 ?הזה

 טיט טרוק
 סרוקל בדנתמש ימ

 ינפל דמוע ל"הצב סיט
 םינש וכרואש לולסמ
 לכויש ינפל ,תובר

 תוחוכב סוטלו תאצל
 טילחת םא .ומצע
 רוטלומיסב .תוחמתהל
 אל ללחה תרובעמ
 עיקשהל ךרטצת
 תוכהב םייתנש
 יחרכה םידומילה ךילהת לבא - תכרעמה
 .קחשמהמ תונהיל ידכ

 הכרדהה תרנוזחמ םיליחתמ םידומילה

 םע העינמה ,ערימה תשודגו םידומעה תבר
 ךל חיכוי ינושאר ףורפר .קחשמה
 רתויב טושפה סיטה ילכ הניא תרובעמהש

 הנכהה להונ תא ריכהל ךילע .םלועמ הנבנש
 ךוד תאו קלרה ילכימ םוקימ תא ,הארמהל
 לכ תא ריכהל ךילע .תרובעמב הטילשה
 תמצועב םיטלושש הלא ללוכ) םינווחמה

 תא םיאתהלו (היזיולטה רדתבו וידרה

 .ךבשחמלו ךמעטל תרובעמה
 ירבד תא םג אורקל לכות הכרדהה רפסב

 החוכ דועו הסיט תונש רשע :תרובעמה ימי
 ךנואמ בצממ האירממ תרובעמה !הינתומב
 איה .ןוט םייפלא לעמ (םיילענ ילב) הלקשמו
 ,תויללחל תיסחי ,ךומנ לולסמב סוטל תגהונ
 םייתאמ לעמ) לימ םישישו האמ לש
 תאשל הלוכי תרובעמה ./רטמוליק םישימחו

 עורזב רזעהלו ןוט 39-כ ולקשמש ןעטמ
 ,אשמה תא קורפל ידכ הלש תיטובורה

 .ללחב רבכ איהשכ

 הכרדהה רפס .תיסחי חוטב טיט ילכ והז

 הכ דע התיה .וז הדבוע דיכוהל תובר למוע

 הסרהנ רשאכ - תחא תרובעמ תנואת קר

 תעב ,היעסונ לכ לע ,ר'גנל'צ תרובעמה

 התכז רעצה הברמל .1986 תנשב הארמה

 תבחרנ תיאנותיע הריקסל תוצצופתהה

 ךכ ,והיזיולטה תותשר לכב יח רודיש ללוכ)
 יאדכ ,ןפוא לכב .םויה רעו זאמ החכשנ אלש
 הארמהה תוארוה תא ןויעב ארקתש

 תונברוק דוע ףיסות אלש ידכ ,התיחנהו

 .ולשכנש תורובעמה תמישרל

 ...ןוכיה
 ,ךל תורורב תוארוההש שיגרתש רחאל

 תאצל לכות אל דוע ,אל .הנכותה תא לעפה
 םיאתהל ךילע .תומישמה רסירתמ תחאל
 .ךמעטל קחשמה תאו הגוצתה תא ןכ ינפל

 תרובעמ תא םיטהל רשפא -
 לעופה בשחמב םג ללחה
 לבא 12 111: לש תוריהמב

 קפתסהל יאדכ ,הזכ הרקמב
 תשרודה - ₪03  תקיפרגב
 הנפמו בשחמהמ הדובע תוחפ
 .הסיט יניינעל ותוא

 הבר בל תמושת שדקה

 ןחינ .קחשמה תמאתה ךילהתל
 בלשב המישמ לכ ליחתהל
 ךילהת והז| תרובעמה תעסה

 ,הארמהה רתאב ,ו!תועש עבש וכרואש
 לכות .התיחנב וא ץראה רודכ תפקה לולסמב
 ,הפיו יטמוטוא סייט לש בצמב דובעל

 וא (םי-ו\ן> ליבשב אל - לבא ,ןיינעמ
 (תבייחמו) תרשפאמה ,רתויב השקה המרב

 תוכרעמ לכב האלמ תינדי הטילש

 :הגוצתה םע קחשל םג לכות ..תרובעמה
 יסייט) לשמל ,םיבכוכה תא תובכלו קילדהל

 ליעפהל םילוכי םגיא תיתימאה .תרובעמה

 םוי\ המיאתמה העשב רוחבל ,ווז תורשפא
 .קיטסיו'גה תא זכרמלו ו?הליל וא

 תארמה

 םירתא רפסמב תוחנלו אירמהל לכות
 רויסה אוה דמחנש המ .וב"הואב םלוכ

 רחאל ןוטרפב עיפומה ,רתא לכב ךרדומה

 רצק בוביס תושעל םג רשפא .רתאה תריחב
 ךרד יהוז .תרובעמה לש םינושה היקלח ןיב

 :הדובעה לש ירקיעה קלחל ןיתמהל הדמחנ
 !הארמהה

 קלוחמ קחשמה
 ,תומישמ רסירתל
 ןכא ןהמ תחא לכש
 ידי לע רבעב העצוב
 םיטואנורטסא
 המישמה .םייתימא
 הטושפ הנושארה
 תעמשנ ,תוחפל ,ואו
 ןיוול בצה :(הטושפ
 רודכ ביבס לולסמב
 תושעל ידכ .ץראה
 ךילע היהי תאז
 תא בטיה רָיכהל
 תודמועה .תוכרעמה
 אשונ תאו ךתושרל
 ימ .ללחב העונתה
 תאז תושעל הסנמש
 [ קר עודמ ןיבי
 רתויב םיבוטה
 סרוקב םידרוש
 .םיטואנורטסאל

 התיבה

 ,התיחנל רשאב
 וקרפת אלש בטומ
 וכנרעש םיט ילב

 תא סורהל אלו
 רבדל לק .תרובעמה
 לק אל לבא ,ךכ לע
 !תאז תושעל

 הלגתמ ןאכ
 .ןורתי הז ילוא וא - דועיתב הנטק היעב

 תולועפה תא תראתמ הניא תרבוחה

 ,רסחב הקול טוריפה תמר .התיחנל תושורדה

 םינקחשהמ דחא ףאש םושמ דחוימב

 .תרובעמ םלועמ סיטה אל לארשיב

 תרחבנ ינקחש לצא וררועתהש תולאשה
 תוריהמה םא םישוע המ* חסונב ויה ואו?
 קוידב אל הז םא םישוע המ" וא "?ידמ ההובג

 "?חילצמ

 היה םלצא הלגתהש דיחיה ןורתיפה

 ךיא םידמולש דע ,בוש םיסנמו םיקסרתמ"

 עומשל הכחמ תרחכנה ."ןוכנ הז תא םישוע

 איה יכ ,התיחנהו הארמהה ימוחת לכב םיפיט

 המישמה תא םילשהל החילצה םרט

 .רתויב השקה המרב הנושארה

 ביצקתה לע הלוע
 תנידמ לש יתנשה
 התיחנה .לארשי
 הכר תויהל הרומא

 יאסירמאה :ריוואה ליח

 וא | ימל
 .הארמהמ תוקד רשע :יטנלטאה
 !התיחנל

 תומישמה

 תא םכרובע הקדב \!? תרחבנ
 תרחבנל היה אל ...רמול שי המ .תומישמה

 ןיבמ ..הסטהה סרוק תא םילשהל ןמז יד
 :!לע םכל רפסל לכונ וקדבנש תומישמה

 . 747 גניאוב בג לעמ החוטב התיחנ
 םיקחשב התאשכ ליחתמ התא וז הטישמב
 לק והשמ שי םאה .תדרל טושפ אוה ןויערהו
 תא סורהל רומא ךניא ,ןכ ,הא ?רתוי
 ...ךילהתב תרובעמה

 איה \[א[!!-ה .א1א11/-ל ןויסינ תסיט
 איה המישמה .תרטמו תינדי הסיט תדיחי
 קחרתהל הל רשפאל ,התוא ררחשל
 ןומיא והז .המוקמל הריזחהל זאו תרובעמהמ
 ,רתוי תומדקתמה תומישמל חלצומ
 הבר תידמימ תלת תואצמתה תושרודש
 .רתוי

 םע םיקיספמ ףוס ףוס  .ןיוול רוגיש
 הנווכה תשרורה הלועפ יהוז !תונויסנה

 אלש ,בר ילכלכ ךרע תלעב איהו עקרקהמ
 תעגהשכ .תיעדמה תועמשמה לע רבדל
 תויונמוימה תא ליעפהל לכות וזה המישמל
 רזעהלו תונושארה תומישמה יתשב תרמלש

 .עקרקה לעש חוקיפה זכרממ תוארוהב םג

 לכות ןאכ .לבאה פוקסלט רוגיש
 אוה ןויערה .תיטובורה עוזב שומיש תושעל
 תא איצוהל ,לולסמל תדובעמה תא סינכהל
 וקיחרהל ,ןעטמה אתמ פוקסלטה

 .ונממ קחרתהלו ותוא ררחשל  ,תרובעמהמ
 ףופצ היינח שרגמב היינחל המוד הז
 םהמ דחאו ךילע םירפוצ םינהנ םישימחשכ
 .הרטשמ תינוכמב אוה

 .ללת תנחתב ירלוס הול תנקתה
 יביכרמ םיבר לש חוכה רוקמ איה שמשה
 חולה תא .תככרהש רהאל .ללחה .תנחת
 תקמעה לע בושחל ליחתהל לכות ,ירלוסה
 .ללחב תובשיתהה

 רבח .ללחה תנחתב תווצה ירוגמ
 תולחנתהה ,ללחה תנחתל םירוגמ ןאוורק

 תא םירבחמ ןאל .ץראה רודכ לעמ הנושארה
 ירלוסה חולל ,ןכ ,הא .?םירוגמה רוזיא

 לכל הפיא ,קר .תמדוקה המישמב תבכרהש

 ?ותוא תמש תוחורה

 וז המישמ .לולסמל ןיוול תרזחה
 היה ןויערה ,וז הנש תישארב השעמל העצוב
 ררחשל זאו ןעטמה אתל ןיוולה תא ריזחהל
 בלשה תא עצבת ןאכ .יוצרה םוקמב ותוא
 םיטואנורטסאהשכ הרק המ .דבלב ןושארה

 םימעפ שולש וסינ םה ?תאז ושע םמצע
 לקמ תרועב ררוסה ןיוולה תא ודצ ףוסבו
 המ לבא ,טושפו ילאנב עמשנ הז ,ןכ .ךורא

 שמשל תרושקתה ןיוול חילצה ךכ ?ךכב ער

 רודכ לעש ללחה יבבוחו ול דעונש דוקפתב
 הלועפ דוע לש תבחרנ הריקסמ ונהנ ץראה

 העשב אירמה המצועה בר הסיטה ילכ,ללחב
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 תא ,ץראה רודכל בורק לולסמל איבהל
 'ןב תווצ םע ,וןיוול) ןושארה ירחסמה ןעטמה

 .שיא העברא

 רוגיש ברעב המלוצ היבמולוק לפחת תרובעמ
 תכרעמ לש הנושארה תישעמה הפישמח ,61%-+

 5קה66 7[הה5קסו[ה/!סה) יללחה עונישה
 ו שת

 תפי תורפס

 וי תורפס" יוטיבה תועמשמ

 תורבוח ראתל רוקמב רעונ

 הוולנה תורבוחה לבא ,בשחמ
 ו ו בש ו |
 -\ תוכאב ןיו

 ןוודורר-- חורורטתה -[ ₪: ₪

 וי || ידו ומ = ו | או" צו =

 שי ו יב יי ו מ

 | מ קא ה מ תר וןלו ירירורוווגיי 7 אמם 5 0- = ד

 א שח | ₪ | וש 3 א |ו₪ וה 7% "ו / ₪ |

 םא ,בשחמה דצל היקתל םיאתמ ,ודוה זר תי ה+ויר 4 הע שי || -ם ןשי | שו : |
 מ ₪ | ו |

 !- = ₪ ג ₪

 יו דואו צי בור יינון ו יו יו מ ויק
 זר מ 5 = רקדה קרה 9 ה -
 ו ויויהמ שפאח יתל?ב סק

 ור 4 רך = 5 5 == = | קמ 'ף 1 קח ף ף יף ופה <

 הונקלק זו וי ד יו וי וו ובעמ

 [ ₪ ו 5 [- זר לר זר דירוי
 -% [= ו וש - - ₪



 התיה איה ?יטסירכ התגא לע םתעמש
 אל םא| תורשע הבתכו םישלבה לכ םא
 ,תורדסב ובתכנ הירפס .שוליב ירופיס ותואמ

 לע תצרהו - םהב בככמה שלבל םאתהב
 ,ןושלה רח יתפרצה ירי לע חנעופי סולינה
 םיאיקבה ,רייטנזוד לואר

 תא םג ורכזי עונלוקב
 רתוי היה ילוא וא - שטרסה
 יפל השענש - דחא טרסמ
 .הז רופיס

 :טושפ חצרל עקרה
 טישל הנמזה לבקמ שלבה
 סולקינ לש ותניפסב שפונ
 רישע םופיט ,ןא'זוברק

 לע חמש .םסרופמטו

 רייטנזוד עיגמ חצה ריוואב שופנל תונמדזהה
 חראמה אצמנ הגלפהה תעב ךא - הטכאיל
 .ובגב הצוענ ןיכסשכ ,ץראה לע עורש ולש

 בגב ןיכס ץוענל גהונ וניא ררוסמ םרא
 השע ימ ךא .ןבומכ ,תמ רנוילימה .והער לש
 תא חנעפל הסנמו וחצמ טמקמ ודועב ?תאז
 תרחמל ...תירוחסמ .תומד העיפומ ,הדיחה
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 קחשמהו רייטנזוד תא טינרבקה ריעמ
 .ליחתמ

 העישפב תונדה תולילעהמ תוברב ומכ
 אוה םיעשופה לש יתימאה דעיה ,שוליבו
 ריתומ וניאש עשפ - םלשומה עשפה עוציב

 .םיעשופל וליבויש ,תובקע

 איה תולילעה יבתוכ תרטמ |
 בושו בושו בוש חיכוהל
 .הזכ עשפ םייק אלש
 םירומא ונא ךכ ,עשפה

 ריתומ ועבטמ ,בושחל
 ןתינ עשפ לכ .תובקע |

 .ןהשלכ תוטישב ,חוציפל
 תונעיפל תוטישה

 חצר* קחשמה תא תוביכרמ

 ותרטמש טסווק והז: ,רמולכ ."סולינה לע
 ןורתיפ אלא ןמו תנוכמ וא שודק עיבג הניא

 .(םישנא תצובק ואו םדא לש ומש - היעבל
 .רחא טסווק לכב ומכ תרתפנ הייעבה ךא

 - לגלג תנגהב ןגומ "סולינה לע חצר"
 חילצתש רחאל .הצוחנ ךא תנבצעמ הנגה
 קחשמל רובעל לכות לגלגה תדיח תא רותפל

1 
 ינש י םכלש חישקה ןנוכה

 ו רה ירו ו ו

 (תישלבה וא) שלבה תויהל

 ₪ ה-2 ו ג יו ימ
 תונש יבבוחלו קזח בל ילעבל
 !האמה לש 20-ה

 ערויש ימ רובע  דמחנ קחשמ והז .,ומצע
 .דילקהל בהוא וניא ךא תילגנא אורקל
 קלח לע עיבצהל ךל רשפאמ קחשמה
 .תורוקפ וילע ליעפהלו הארתש םיצפחהמ
 תוהמב תויולת ךתושרל תודמועה תודוקפה
 .עיבצמ התא וילע ץפחה

 :המוד ךרדב תעצבתמ םידושח תריקח
 רושח לכ םע םהב ןודל לכותש םיאשונה

 רחאל ,ומע רבדל תרחבש רחאל ,םיראומ

 ןכתיי ,הנושארל והשלכ אשונ תנגצהש

 לעו| קרפה לע הלעת רקחנה תנושתש
 בל ומיש .החישל םישדח םיאשונ (טירפתה
 תויהל תויושע ןה - תושדחה תויורשפאל
 !רתויב תובושח

 אל ךא ,קחשמהמ הבהלתה \/17 תרחבנ
 םאה ,וכקהמב הברה םדקתהל החילצה
 םיכחמ ונא ?אשונב םיפיט ונל חולשל ולכות
 !םישלב ,םכמ עומשל

 9 4 9 4 :הקיפרג
 6 4 6 4 :ףיכ

 4 4 4 :לוק

 שוליב יבהואל ,ןכ ?ריחמה תא הווש
 | ת"ש 99 :ריחמ
 ₪6 6 06 6 | יללכ ןויצ

 ףלוו ןיצקה
 ןותסיבה יארהא

 ןואיזומב ו

 5 ,האורקלר טביא
 ,ארוד לוו הכיסנה ,ןאירוד בייטס הרבח השא

 יטנפורה רזחמפה | | םמפ תבר
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 ונקקזנ ,םימרה ןויגפ תקידב תעב

 - טוהל \/17 - ןמטוג לט לש ותרזעל
 לש תיעיברה הכרעמל דע רבכ עיגהש

 םצעב והז ?טרס ונרמא ,החילס .טרסה

 .טרס םג ילוא לבא .קחשמ
 םירוה לש םיקונפת תב ,וב הרול

 תשפחמ איה .םייחב םדקתהל הצור ,םירישע

 ריבמ הל:אבאש לזמ - תיאנותיעכ הדובע

 | | םייונמה תלרגה |
 ?וא1% תלרגהב הכוזל שדוח ידמ רגושמ קחשמ הזיא םתיהת אל םאה

 תא הקדב \\]; תרחבנ .ללחה זווא םשב דומח קחשמ הלרגהב םיכוזה ולביק שדוחה

 ,רהממ זוואל ךופהת קחשמה תא ה יי עגרמ" :אבה ח"ודה תא םכרובע הבתכו זוואה

 ךינפל תדמועש רתויב הלודגה הנכסה ,ולולסמב םדקתהלו חוכ רובצל םייחב ודיקפתש

 התויזווא דוה תא םיצצופמש ו!םיטובור הלאש םיבשוח ונחנאו םיטובורו תולפונ תוצצפ

 הליחתמ ןכמ ד חאל ףי םיקח שמש תונושארה תועשה ךשמב ו יויו יידו

 ".ןבצעל - בר ןמז הזמ ונעמשש הדמחנ יכה איהש - ולש וב

 ".הקיסומ לש עבראו הקיפרג לש עברא ,ףיכ לש תוישופיח שולש :ןויצ

 ותקתעהו ללכה תלחנ אוהש קחשמ והז .רשפא יא ?קחשמה תא תונקל רשפא הפי א

 יו ףרטצהל וסנ .תרתומ

 ללכה תלחנ קחשמ אוה ללחה זווא - תינש םירזוח ונא .ונממ קחשמה תא קיתעהלו

 הנכותהש םושמ - הנכות תבינג הניא הזכ קחשמ תקתעה .היוצר 1

 ,["-ה ישמתשמ ללכל הנתמב הנתינ
 | אצוי יי יי

 ונמה ספוט םא ןיבו םיקיתו םייונמ םה םא ןיב - ףתתשהל םיאכז \\'ו> ייונמ לכ .רואל

 םייונמה תעדומ תא ושפח ?יונמ תושעל םיצור .הלרגהה ינפל העש יצח תכרעמל עיגה

 .תופתתשהה חפס תא םויה רוע ורזגו

 !האבה הלרגהב החלצהב ..,םייתימא םי-\\|/--ל קר תדעוימ העצהה

 ,ןוטגנזרק ר"ד|
|( | 

 ...זקזא וא |

 רתויב לודגה ןותיעה לש ישארה ךרועה תא

 המישמה תא תלבקמ הרולו :קרוי -וינב

 תכבינג רוקיס :הלש הנושארה היעוצקמה

 תורצואהמ דחא ,הר ןומא לש ןויגפה

 .םלועב רתויב ךרעה ירקי םייגולואיכראה

 עקר עדימל קוקז ןמצע דבכמה ןותיע לכ

 יהמרתה ברעב הז עדימ ףוסאל הרול לעו

 הטמרתהה .רקדנייל ןואיזומ לש ירצמה ףגאב

 תא שיגהל הרול לעו קוידב 7:00 -ב 7

 רחא 3:00 -מ רחואי אל הלש הכתכ

 .תרחמל ו

 וליפא עשרה לחליח 1926 תנשב ךא

 המדקהב וארתש יפכ .םינואיזומ ילהנמב

 ךרדב ,תוהז תפלחהו חצר ועצוב ,הביהרמה

 - ומצע ןואיזומה .שדחה להנמה יונימל

 ןואיזומ אוה - דחוימב הפי רתא אוהש

 הירוטסיהל לסחמ" שמשל דעונש ,רקדנייל

 לכב ,ךכ ."םלועה לש תיעדמו .תיתוברת

 ונל שי .הכורעתל הנמזהב רפוסמ ,ןפוא

 ואצמת הנמזהה לע :םכרובע תובוט תורושב

 וכרטצת אל םעפה ,ןואיזומה תפט תא םג

 .םכמצע תוחתוכב הפמה תא טטרשלו תבשל

 תלעפה םצע יכ ,הנכוה רבכ הפמהש לזמו

 !םכבל תמושת אולמ תא סופתת קחשמה

 ,הרייס לש טסווקה יקחשמ םורמ הנושב

 ךילע .תודוקנב קחשמב החלצהה תדדמנ אל

 תחא לכ ךשמש ,תוכרעמ לש הרדס םילשהל
 ריכהל הכזת הלא תוכרעמב .העש עבר ןהמ

 :םידחוימו םיקפקופמ םיסופיט
 יבגל ורעוהש תויללכה תורעהה .בור

 ןויגיפ יבגל םג תומישי ,םולינה לע חצרה

 הטישל םאתהב איה קחשמה תרוצ .םימדה
 בותכל השק .ץחלו עבצה :הרייס לש הליגרה
 - הרייס לש םיטפווקה :.לע .םיחבש דוע

 .ונמעטל ,םיחבש קר םהל םיעיגמו
 ולבתש ,םיענ הליל םכל םילחאמ ונא

 .םירזומ םיסופיט תרובח םע ןואיזומב םילוענ

 אוצמל יושע התאו ...חצורת אוה םהמ רחא

 .בוט הליל .ותוא

 9% ₪ ₪ )₪4 :הקיפרג

 8-0 8 ₪0 !לוק

 שוליב יבהואל ,ןכ ?ריחמה תא הווש

 6 6 6 6 | ;יללכ ןויצ



 יי ינו יור ישנה יז ונ

 יכה םילבקמ ונחנא קחשמ הזיאל

 תולגל ואלפתת אל ?םיפיט הברה

 םי-\/12 הברה יכהש קחשמהש

 םיפוקה יא אוה םויכ ץראב םיקחשמ

 .םליפסקול תיבמ ,2

 תשימח תוחפל םילבקמ ונא שדוח לככב
 תוחיש שולש ,קחשמה לע םיפיט יבחכמ

 רבעש שדוחב לבא" חסונב תוירטסיה ןופלט

 תיבב הפמה תא אוצמל ךירצש םתכתכ

 המכ דועו "!התוא אצומ אל ינאו ,לשומה

 עוקת ינא !וליצה" תורמואה תויולג המכו

 *?ןאכמ םיאצוי ךיא .םיפוקה יאב
 הגהנממ גורחל הטילחה 1? .תרחבנ

 םיפיט אלמ ,םלש רמאמ םכל איבהלו

 .ירלופופ יכה קחשמה אשונב תועצהו

 אל תילארשי הרכח ףא ,רעצה הברמל

 קחשמה) 2 םיפוקה יא תא דואל האיצוה

 רואל אצי אקווד ,םיפוקה יא ,הרדסב ןושארה

 .(!ןןמזמ אל
 ,דוופי'ת שורביאג לע אוה ומצע רופיסה

 רבצש ןויסינהש ןבומכ .דמלתמ טאריפ

 ךכ ,רתוי הסונמ טאריפל ותוא ךפה שורביאג
 םיפוקה יאמ הברהב השק קחשמהש

 המרב קחשמ רוחבל רשפאש לזמ .ןושארה
 םע םכתורכיהל םאתהב ,הכומנ וא ההובג
 .םיפוקו םייא

 תא יאה לעמ קלסל איה קחשמה תרטמ

 ,הצמשל עדונה טאריפה ,דיינרג-הל וגראל
 רוכשל ךל רשפאתש םינמוזמ תומכ דובצלו

 חילצתש רחאל .םיקחרמל טושלו הינוא

 ,םינושה םייאה ןיב לייטל לכות תאז תושעל
 .רצואה תפמ יקלח תעברא תא רתאל ןויסינב

 םיאתמה יאה ןוויכל טוונ ?םלוכ תא תאצמ

 .ןוכנה םוקמב דופחל הסנו
 תקיסומל תודוה תרמשנ קחשמה תריווא

 רחא בצק םוש ןיא - ותוא הוולמה ייאגרה

 .םייבירקה םייאל םיאתמש
 םכיתוחומ ודדח ?ךרדל תאצל םינכומ

 קוידב אל הז ,הירבח ,תונורפע רדחמב אלו

 יאב רצואה תאיצמ תא םילשהל וסנו (םיאתמ

 .םיפוקה

 ה

 ) םיפוקה יא
 "7 - א 5
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 רש . 5

 ךתוא דודשי באקס יאל עיגתש עגרב
 תא גישת רציכ .רוזיאב טלושה טאריפה
 ,הדובע אצמ ?היחמל שורדה ףסכה

 -- =" ו וב 4 .

 (הנובג בהוא אוה םג) ןינתה תא ררחש

 !ולש תחלצב שפחל חכשת לאו

 תולקב התוא קחש
 -=- |27 = וא הלקה המרב רוחבל םא םיעדוי אל

 י]היתשב וקחש ?השקה |
 [ ורמש ,תועקתיה הרקמבו השקה
 ש ,הלקה המרל ורבע ,השקה קחשמה
 סנו םתעגה וילא םוקמל רע

 ו ומ ים דיני |[! יש ל יש מ 1. יש ו שם קר יי ריד'מא קמ 3. 5 ₪

 יש דו | יצמ | |! ₪ 1% ו ((ל 2 ב -

 מהו םתרמשש

 תדגמ ?הביבסב םייוקיש שי ילוא
 .ודוו תבוב רוציל ךל רוזעת תודיתעה
 .םינוכנה םיביכרמה תא הל קפסת םא

 וגואל לש םימודקה ויתובאמ דתא
 ילוא .תורבקה תיבב ותפוג תא ריאשה
 יאדווב אוה ?ונמט תצק איצותו סנכית

 .שיגרי אל

 .יאהמ ךתוא איצוי ינונשיה דרד ןטיפק

 .לק ךל היהי אל

 יי יי וישנו וינה רינה וז 9

 סורגל הסנ ,היונפ הרשמ ןיא םא
 ?חבטה ילוא .והשלכ דבוע לש וירוטיפל

 וגראלשכ .ודווה תבוב בלב הכיס עקת

 וחור תא םייחל ריזחי אוה רוחבל הסנמ

 .ויבא-יבא לש

 ו

 5% ו ₪ 2 : --

 ו
 ו

 08% א
 1 151ר | 4 קש |

7 | 
 ,ביצנה לש ותיבב היולת הפמ שי ןכא

 ינפ* רתויב ץמאתהל ךילע היהי ךא

 לכותש ןבומכ .התוא תחקל לפותש
 לבא ,לקה בצמב תאז תושעלו תומרל

 ?ףיכה לכ הפיא
 שד

| 
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 ה[ וו / |

 שי | רוה

 ב ₪ ל עפ זכ ג ||
 ו ד ה

| 0 0 

 ₪ יג

 .הפמה

 ו 4
 \ סילא 1

 1 ;% ג , שי | ₪. רז

 "א" 1 1 ₪

 תא תאצמש עומשל וחטשי אל םיביואה

 (ן ₪1 46 ונ] 7 5% / ליזה | 1.וררא 4 ל -

 פור 100% 8( הנפה | יו ודה 4 ;י -

 5 0 תשקתיו השקתי אוה ףוק טנפהת םא

 .םינוב חתפמ םוקמב שמשל לכויו
 ."םיפוק התפמ" תילגנאב הנוכמה

 ז קש | א
 רוה

 לע ותוא ףלחה ה .םיל לספה תא קורזת לא
 .הפמה יקלחמ דחא תרומת ףוחה

 .ןורתיפל דחוימב השק הקיריה תניצס
 ך* רוזעיש חלצומ טנטפ איה הקיריה

 קורה תא הבעיש יוקיש רוצ .םילגרה תא

 !יופט-ו ןוכנה עגרל ןתמה זאו ךלש

 דוקרל םיעדו' ךלש םירוחה םג ילוא

 ?תוומה רחאל

 תא בברעל הסנ .םירופיצ ליכאהל לק אל
 .םיחולמה םיה ימ םע תבורעתה תספוק

 !םיעט המכ

18/7 



 יויו ןייעיו וייע יו וישיט יז ןיננה] ןיטנמה] | .

 םיסקפ ונל חלש ינימשה לבבורז
 שדוחה ו[ תויהל הסינ םג אוה) םיבר
 תיכוה ראשה ןיבו (םעפה אל ...ךא

 :םיאבה םיפיטה תרזעב תוי-\2

 \\ג!!ע 136118 ₪

 זאו הקרזמהמ !תחא) עבטמ תחקל שי

 .טיווסטוטל הינואב עיגהל

 .םיעדרפצה תורחת תכרענ טיווסטוטב +

 .רמושה לצא םיסיטרכ תונקל שי
 "ןשעל רוסא" למס תא תחקל שי א

 .םיתורישבש

 הננערמ רעס ילויו תנבל ירוא
 וחלש (םי-תבט שיבג זרא םג ,דרפנבו)
 :םיקחשמ רפסמל םיפיט ונל

 ןומראב ברק וד ₪
 בותכל םוקמב ,קחשמה תא םילעמשכ =

 ךכ .ןיורחטש וווטטה|וו[ בותכ ןיוחחטט

 םיעיפומה םירבדה תא תושעל לכות
 .האבה המישרב

 - לופל םוקמב תוכרב תוחנל א
 :הו1-%צ

 .א ידי לע ךסמבש םיביואה תא גורהל
 ןיא .5ו₪-1 ידי לע םיכסמ רובעל
 אל וא יכ ,ןורחאה ךסמב תאז ליעפהל
 ...הכיסנה תא םיליצמ
 .51ו1-| ידי לע שלושמ ףיסוהל
 .(*| טולפ ירי לע ןמז ףיסוהל

 .(-) סונימ ידי לע ןמז תיחפהל א

 ("תותו6 \\ הל ₪
 .הליספ תרתתסמ ךסמ לכ ףוסב *
 שי :תואסיכו הקשמ תונוכמ סורה .

 .היגרנא םתחתמ
 ךסמל םיליטה תא רומשל לדתשה א

 .דואמ םהל קקרזת םש ,ןורחאה
 שי םיטעפל .הארתש המ לכ סורה *

 .ליעומ והשמ ןץפחל תחתמ
 לא ,םימודאה םייוקישה םע בלשב א

 םילוחכה םיבכוכה לש לצה לע ךלת
 .ץצופתהל םילולע םה יכ ,ריוואבש

0 142 
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 תאו לודגה טובורה תא םיגרוה *
 םהל םירוי םא וינפלש ןטקה טובורה
 .ןיעב םיליט

 ףופש ךל ,ןבלה תיבה רצחב התאשב <
 .םיליטהמ קמחתהל הסנו

 ןושארה קחשמב קחשמ יאכז ביני

 :םינוספמיסה לש

 פוחוק5סה% 1 ₪

 ו

 .תולוגה לכ תא ףוסאל ךירצ ךניא
 ,2 ,1 םיכסמב תאז תושעל לוכי התא
 .ןושארה ךסמב קר אלו 5-ו 4 ,3

 לע םימעפ שולש ץופק ,ינשה ךסמב א

 ךתוא חקית איהו היינשה הגרדמה
 .ךסמה ךרואל

 לע עדימ ונל ףסא שורית ןולא
 :םיגרואה

 םיגרואה ₪

 חותפל ךירצ ינשה יאל דובעל ידכ *
 .םיימשה תא

 רוזחל ךירצ ןרטה ריעל סנכיהל ירב *

 תכירבל עיגהל ,ןוקרדה תרעמל
 רוזחל ,תובגשנ םסקל בי שקהל ,םימה
 זא קרו ןשיה דליה לע ותוא ליטהלו
 .ןרסה ריעל תכלל

 ךירצ סיתטה םלועל םיעיגמ רשאכ *

 ינפל ךא ,םירוחה לכ תא םותסל
 וכותל סנכיהל ךירצ רוח לכ תמיתס
 ירחא .אפרל רשפאש המ אפרלו

 יאדכ םירוחה לכ תא םימתוסש

 תא רתוי ןיבת ךכ :םגאל סנכיהל
 .רופיסה ןכות

 התע הוש) ביבא לתמ ןמרדל יצור
 םיפיט ונילא רגיש (!הווצמ רב גגח
 קחשמל

 ףקותה רשנה - /15 ₪
 דחוימב) הרטמ לע םילעננשכ *

 השושמהש דע תוכחל יאדכ (תיעקרק
 .ליט רנשל זא קרו רוחשל ךופהי

 :יטמוטואה סייטה לע וכמסת לא -*
 םורגל לולע אוה .ויתולועפ ורקב
 .(!ןויסינמ) סוטמה תוקסרתהל

 איה רתויב תיפיכה ברקה תריז *

 יהוז .ייסרפה ןץרפמהו זוגה <!

 .לועפתל רתויב החונה הריוה םג
 ,ףוטל םירונ רומשל יארכ דואמ =

 .התיחנה תארקל
 יליט רטסמ רומשל דואמ יאדכ .*

 םיליעומ חווט ירצק) ריווא-ריווא
 .קחשמה ףוס תארקל !דחוימב

 תישארה הרטמה תא "לסחל" יאדב *
 םירווחש ינפל תינשמה הרטמהו
 .םיסבל

 דמש ירחא תצק סיסבל רוזחל יארכ א
 .עצמאל תחתמ לא דרוי קלדה

 טוריי ינפל ינמיה ךסמב טיבהל יאדכ =
 לע תינמנ אל איה םא קודבלו ,הרטמ
 .ךיתוחוכ
 תויהל הרומא תמיוסמ הרטמ םא

 (ל"עתהו תורטמה ךסמ יפלו ךינפל
 ,הלש הביקעה תבית תא האור ךניאו
 ;קפואל תחתמו לעמ שפחל הסנ

 .ךלש הייארה הדשל ץוחמ איהש ןכתיי

 רזע ףסוי ימרבכמ איבל ויז
 :ןורחאה ועסמב סנו'ג הנאידניאל

 עטמו סנו'ג הנאידניא ₪

 ןורחאה בלצה

 חתפה לומ דמוע התאשכ ,תורהנמב =
 ךילע ,תונולח 3 ודיצלש םוסחה

 ישי יו וישי וייה וישנה יי נז

 םיוסמ ףוריצל תורוצה תא ןגראל
 עיגהל ידכ עיבגה ןמויב רזעה .דואמ
 .ןוכנה ףודיצל

 אצמת םימה תכירבל תעגה םא *
 שמתשה .קקפ ליכמה ללח היתחת
 קקפה תא ףולשל ידכ וובו טושב
 .ןקורתת הכירבהו

 ארוקו שיא דמוע הפועתה הדשב <
 םיסיטרכה תא ונממ בונג .ןותיע
 תלועפל ירנהב שמתשה .סיכבש
 .החסה

 רפסמ ונל חלש הנבימ תליא ןדיע
 :םיחלצומ םיפיט

 אוהק'% (065( 4 ₪
 .תעלות רופיצהמ גישהל ךילע א
 .לחנה דילש םידמגה תיב תא רדס *
 גישהל ךילע .הרעמ שי לפמה ירוחאמ =

 ותוא שובללו עדרפצה לש רתכה תא
 .לפמה תא רובעל וא קרו
 א6-א[גוו [קחשמה םש |

 .ןותיעה תא חק ,קחשמה .תליחתב

 דחא ךסמ ךל זאו קפלדב ררח רוכש
 די רודכ קחשו הלאמש
* + 

 פיט ונל חלש ישי ןב הקייש
 :יבגל יתועמשמ

 3 תיתרטשמ הריקח =

 םישנא רוצעל לכות ,ןושארה םויב
 תא ליעפהל ךירצ :ריהמה שיבכב
 תוריהמב עוסנלו סנכיהל ,הנריסה
 בכרהמ אצ ורצעי םהש רחאל .םהלש

 ןמזב .םתיא רבדל ךלו יתרטשמה
 הגיהנה ןוישר תא םהמ חק החישה
 ןוישירה תא סנכה .תינוכמל רוזחו
 ח"ודה תא חק .ח"רד ספרהו בשחמל
 ועסו - תרצעש שיאל ותוא ןתו
 .טככרדל

 דגנ דדומתהל טראבל רזע ינלוג זר

 :ללחה ירוצי

 ללחה ירוציו טראב ₪
 ,תומודאה תוגרדמב ,יעיברה בלשב <

 ץופק זא רוזחח תישילשה הגרדמהשכ

 .ירוס ריק םש שי - תיעיברב

 םיעיגמו ידוסה ריקה לע םיכלוהשכ <
 ץופקל ךירצ ,ונממ תטלובה תצבשמל
 .ידוס ריק בוש הלגתי זאו הלעמל רימ

 םילותחה תא רובעתש ידחא =
 ךירצ :הימומהמ רהויה ,םיצפקמה
 .םיימעפ הילע ץופקל

 רפסמ ונל חלש קרב ינבמ לאינד

 :ללחב עסמ לע םיפיט

5266 02068) 1% ₪ 
 לכ עיפומה רבכעה תא רוכלל ידכ *

 לע אצמנה לבחה תא תחקל שי ,עגר

 .דיה רויצ םע ,וב שמתשהלו םיעלסה
 תא םיעור אל ובש םוקמ אוצמל ךירצ
 וה ,רמולכ) ךסמה לע ןקחשה
 .עקרקה לע דיה םע ץוחללו (רתסומ
 לע דעצי בנראהו סרפתי לכחהשכ
 לע םעפ דוע שיקהל שי ,תדוכלמה
 .דכליי בנראהו לוגיעה

 אצמל שי לוגיעל עיגמ אל בנראה םא %
 .אכחתהל רחא םוקמ

 ידי לע קוריה לזונה תא ףוסאל ךירצ *
 זאו ךילא.דומצ אוביש הכחתש הז
 רדחבש ,תנצנצה תא וילע ליעפהל
 .בויבל תדריש ירתא ןושארה

 ;ךתוא עולבל תצלפמהמ עונמל ירכ <
 התא וב רישכמב רותפכה לע ץחל
 התיהש השאה הצחלש הפיא ,בשוי

 .ךריל
 תכלשומה הפוגהמ חק ,רשנה לש ןקב +

 .דיה תרזעב וילע ץחלו קתפה תא
 .חתפיי אוה

 לע בנראה לש הללוסב שמתשה %
 .בשחמה

 ,דוק ירי לע הלוענ תלדל עיגתשב +
 .תפסאש קוריה לזונה תא הילע ךופש

 שמתשהל הסינ םילשורימ סלפ ןצינ
 :אבה רצואה תא הליגו בהזה ןזרגב

 0106 .\א6 ₪
 ,תויומדה תא רוחבל רמוג התאשכ <

 ךסימה רפסמ לע םימעפ הברה ץחל
 םא .(1-8) עינהל הצור התא וילא
 .חילצת ,לזמ ךל היהי

 ונל ריכזמ הלופעמ הפי ןתנוי

 :קחשמבש

 א ₪
 םיצחול םא ףסכ הברה לבקל רשפא א

 רדסב םישיקמו (= 51.00% לע
 .כ זאו א זאו ₪ זאו זי :אבה

 לבקל ידכ הלועפה לע רוזחל רשפא %
 תשחרתמ םימיזנמ םא לבא ,ףסכ דוע
 .המדא תריער

 ה"וד ונל בתכ הרדחמ ןובנ ינד

 לע טרופמ

 ינומדק תחפשמ ₪
 ו 7 יח

 קש 1 ה -

 - 8 ב ו א

 0 מ : 1

 ין 1

 ה ף הו 1 ה ₪ / 3%
 וא עלקמב ףולצל ,ןזרג קורזל ןתינ <

 ירחא) ₪3 רותפכ תרזעב הציב םישל

 .םתוא תחקלש

 םינזרג תחקל שי ןושאהה דקפמב <
 ןוקרדהש ינפל ךסמה הצקב דומעלו
 .ןזרגה תא וילע קורזל ךילע .שא ףשונ

 רימת םראה :סונובה יבלשב הטיש <
 .הלעמלמ ףוקתי

 אוהשמ ךל איבמ סונוב בלש לכ +
 ץופקל ךל ןתונ ורוגנקה -- דחוימ
 .תחא םעפ קר לבא ,דואמ הובג

 .אלמה ןורתיפה תניפ
 תא רמג רטסלא יתימא
 תא ונל חלש ףאו 8 ו

 ליפא .םיבה \אוה 2 .ללח 0 ולא ְר ו 0 דע עיגה 0 .- ו ל

 עיגה ביבא לתמ ₪ וב ריח " רעלא =
 תרחבנ .החא םלוע לש אלמה ןורתיפ



 ₪1 מנ

 41 מכבי ירוקמ ישיא בשחמ

 הגצש) ם'מולשת 12*ב םידקת אלל םיריחמב
 .ישיא בשחמ לזעפתבש האנההו ףיכה ,תוטשפה תא ךל הלגי 5/1 בי - ךליבשב אל הז בשחמש תבשח םויה דע םא

 תועצמאב תושעל המ ךל הארמ גצה ,ו'פ/| ליעפמ התא רשאכ .םילק םייחה תא השוע ,15/1 מכי .הלעפה תולק

 .גצה יקלח תעבראמ ,תשקובמה הלועפב רחוב התא רבכעה תועצמאב .בשהמ תגע אלל - תונומתו םילימ

 (תילגנא תירבע) ימצע דומילו הכרדה תכרעמ ,ןפוד תאצוי הדימב "יתודידי" 75/1 ,דומ דוכעל םיליחתמ

 .תוקר 5 ךות רובעל ליחתהל ךל תרשפאמ ,וב הבלושש

 לכות תע לכב ?םייוסמ ישוקב תלקתנ .ךתוא ךירדמו דעצ ירחא דעצ ךתיא םדקחמ 3/1 ,שומישה תוחונ

 | .>== .עוציבל הלקו הרורב הכרדה לבקל תנמ לע ,"1161.י" שקמב שמתשהל

 7 ל התא .ךלש הפשב רבדמ 5/1 ,ץמאתהל ךירצ אל .תירבעב רבוע בשחמה

 ו ריח המ םע \ :תירכעב ימצע דומיל ירמממ ןכו ,תירבעב האלמ הרובע תורשפאמ הנהנ

 םיחטבומ ,5/1 הנוק התא רשאכ .מבי תוכיא

 .מבי תוירחאו תוניטא ,תוכיא ךל

 הלעפה תכרעמ ללוכ 5/1 ,ריחמב לולכ לכה

 ,(תילגנאו *והטזאצ תכרעמ ,רבכע ,5

 ,םיהנמ םיכסמ תכרעמ (םיטגדהמ קלחב) ו זחשטוו

 ,םייקספ םימושייל ץועמנוה רחבמו הדופקה תנכות ,םינותנ רסב

 : ,הקיסומו לוק בלושמ סיטרכל הסינכ ,רזע תורפס

 5 תירבעב שמתשמל הכררה רפס ,תספדמל םאתמ

 3 ,יביטקרטא ריהטבו תחא הליבחב לכה ,דועו
 5 םַז ללכושמ םילילמת דבעב :תללדכנ הנצומ הנכית |59. 5*
 - ,ה"קסע הקיפרג ם ינווטקלא ןוילג ,סורוגדסו הלגנא תדא תקידב

- 

 ה
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 א[ 1 1 ו י <. |

 ! ה-1 ב ו י --יי
 עת ן ו = יי

 גאב תויונת תשר

 01-5284828 'לכ | ,5 רעש ,רטנס ףוננויד - שיבא-לת

 והז .הזה םשה תא ורכיז .ןומא תות
 | שחנה לא) טס שדקמ לש ןוילע ןהוכ
 ₪ | לסחל יאדכ .ארונ ליעגמ סופיט אוהו
 | חילצה אל דחא ףא זא ,בוט ?אל ,ותוא

 | תוסנל םילוכי ונחנא .ררסב .םויה דע

 | רחא ףאל ןיאש והשמ ונל שי יכ ,רחיב

 ברח םע ,אילפהל ירברב ,ןנוק תא :רחא

 ץצופל ידכ םעז קיפסמו תיב תרצות

 .ימוטא רוכ
 :דחא לכל תורקל היה לוכי הז

 ינב תא ,וירוה תא ,ותחפשמ תא וחצר

 ותוא וריתוהו ומלוע תא וסרה :ורפכ

 | רפכ םעפ ויהש תוברוחה ייעב עוצפ

 םעוזו סעוכ היה אל ימ .תרופו האנ

 ?המקנ שפחמו
 6 קזח היה אוה ןנוק לש ולזמל

 0[ | םג ךכ .חפנכ ותדובעל תודוה ,רתויב
 ולש הנושארה ברחה תא וירי ומב השע

 1[. | רבתסהש יפכ ,הליעי ךא הטושפ ברח -
 "< םילכונל הב ץיברהל ליחתה ןנוקשכ

 .םילבגלו
 ₪ טע םיאור ונאש רופיסהש ןבומכ

 | וניא םגו אלמ וניא קחשמה תליחת

 | ךפה ןכא ןנוק ,רמולכ .ןיטולחל קיודמ

 | לוכי היה אל הז לבא ,ירברב תויהל

 ,ארונ אל .ךלש םירבחל וא ךל תורקל

 ₪2 םוקמב קחשמה תא קחשל רשפא

 | .יתימא רברב תויהל
 םלועה תא תפקשמ קחשמה תפמ

 קר ריכמ אוה הליחתב .ןנוקל רכומה

 רחאלו) ןמזה םע לבא ,םירתא ינש

 אוה !תונושה םירעב םישנא םע תובר תוחיש

 .םהב רקבמ ףאו םיפסונ תומוקמ לע דמול

 םיל דואמ המוד הפמה לש ןימי דצבש המיה

 ?םיאור - חלמה
 טסווקב השעמל אצמנ ירברבה ןנוק

 טושפ טסווק הז ןיא לבא .המקנ ותרטמש

 תובר םירעב ,םיבר םיבלש רובעי אוה .לקו

 לסחל לכויש ינפל ,םיתובע םילגנו'גב םגו

 ןבומכ .ארונה ןומא תות תא יפוס ןפואב

 ןמז עיקשיש רחאל) וחוכ תא ליעפי ןנוקש

 וילע לבא (המחול תוקינכט דומילב ףסכו

 בייח וניא אוה יכ ,וחומ תא םג ליעפהל

 תא קר אלא ,שגופ אוהש ימ לכ תא גורהל
 בורה

 םיתנכתמה ושידקהש בלה תמושח

 קחשמל המודב .רתויב םינטקה םיטרפל

 טילחהל לוכי ןקחשה ,בשחוממ אל םידיקפת
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 לע רתי .בלשו בלש לכב השעי המ קוידב

 ןנשי - דבלב רחא ןורתיפ קחשמל ןיא - ןכ

 איבהל ידכ ,תכלל רשפא ןהב תובר םיכרד

 .רמה ופוסל ןומא תות תא

 .דחוימב האנ קחשמה תיפרג הניחבמ

 לויט ,הפמ :הגוצת יבצמ השולש םימייק
 אוה רתויב ןיינעמה בצמה .המיחלו ריעב

 ליעפחל דמלי ןנוקש יאדכ ,הא
 ה אל ,ולש ברחה חא

 .םוקמ ןאכ שי הפיא !חלצומ ןויער הז
 ילוא ,ינודא יל חלס ?ברחב המחול רומלל

 לוכי ינא הפיא עדוי התא ילוא ,החילס
 ן ?הריב סוכ אוצמל

 ףוסאל רשפא ןאכ ;לויטה בצמ ₪

 םע רבדל ,םיניינעמ םיצפח ובונגלוו |

 לע הברה דומלל םגו חרוא ירבוע |

 .קחשמה

 ימ .דואמ ןיינעמ קחשמ והז ןח

 םילשהל הצרי וב קחשל ליחתמש |

 תוומל ןומא תות חא איבהלו ותוא |

 תא דדועמש םירבדה דחא .ירזכא

 רחאל םג ,קחשלו ךישמהל םינקחשה

 עיפומה תועדוהה ףטש אוה ,ותמש

 .תיגש ןכיה ריבסמו תוומה רחאל

 קר תועיפומ םנמא הלא תועדוה

 ןה לבא ובוט ,ונ\ תוומה רחאל

 יוניכל יוארה 12 לכ תונבררמ

 םא ,לכה תולככ ירחא .בוש תוסנל
 ונחנא ,חילצהל ךיא ונל םירמוא |

 :תוסנל םיבייח
 ,הריבב אלמתמ התאש ןמזב

 .רקי ןמז דבאמ ןנוק /

 ןאכ סנכינ אוב .ענכנ ינא ,בוט

 ריאשה והשימ !והוא...ו וזה תונחל

 הזש בשוח התא .המודא ןח ןבא חתפב

 ?התוא חקא ינא םא ארונ שממ היהי

 םע המ .ךתוא וספתי םא קר

 ?ברחה
 דמלל לכויש והשימ ךרטצא ינא

 אוהו ?אל ,התוא ליעפהל דציכ יתוא

 .ףסכ הצרי חטב ['
 .ותוא אוצמל ךל ,בוט
 םישנא המכ םע ןאכ יתרביד ,הנה

 לע ןומה יל ורפיס םהו חזרמה תיבב

 אצומ ינאש עגרב וילא ךלנ .יניס הרומ הזיא

 תינדקר םג ןאכ שיו .יל ובנגש קנראה תא

 !חזרמה תיבב ראשינ ילוא ...ןטב

 ינא .תוקד המכ דוע קר לבא ,בוט
 .ןוטא תות תא גורהל רבכ הצור

 [:("-ה לע םידיקפת קחשמ |

 666 6 | ;הקיפרג |
 | 94 0 4 :לוק |

 9 4 4 :ףיכ

 טלחהב ?ריחמה .תא הווש

 ו: | 6 6 6 6 | ;יללכ ןויצ |
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 ץוגסמ

 ענרב-וטיבועהננו וםיוענא

 ףשכה עבצ
 טי'צארפ ירט תאמ

 תפרוטמ הידורפ אוה ףשכה עבצ

 היזטנפה ירפס לכ לע ןיטולחל
 רתויב ץלמומ .םעפ יא םתארקש

 םיטונה םישנאלו שלח בל ילעבל
 קוחצמ תומל

 - .טילקת תרוצב םלוע היהש חיננ

 חיננ .קסידה םלוע ותרוצ בקע הנוכמה

 לש םבג לע חנומו ןיטולחל חוטש םלועהש

 לש ובג לע םידמועה ,קנע יליפ העברא
 .הבצ וז ילוא וא .קנעה םלועה בצ ,ןאוט'א

 .(...הנימ וא) ונימ יבגל םיחוטב אל ונחנא

 תוחנהה לכ תא חינהל םילוכי םתא םא
 .ףשכה עבצ רפסהמ קפס אלל ונהית ,וללה
 עבצב עיפומ ףשכה !ףשכה עבצ והמ

 רחא והז .ינימשה דוסיה עבצ ,ןירטקוא

 הנומש רפסמל תעדונ םהב םיברה םירקמהמ

 שודק הז רפסמ ,השעמל .תפרוטמ תועמשמ

 ותוא רמול םימסוקל רוטאש דע ךכ לכ

 אלש םעפ םתיסינ .וילע בושחל וליפאו

 םיניבמ םתא זא ?הנומש רפסמה לע בושחל

 ,םסוק תויהל השק המכ

 קפידה םלוע תרדסב ןושארה ,הז רפס

 קסוע ,הכ דע תירבעב רואל אציש דיחיהו

 ןמש ןושארה :םירוביג ינש לש םהיתועסמב

 תשביהו דגנה לקשמ תשבימ ריית ,חרפגוז

 קטירה יצחב תושביה לקשמ תא תנזאמה

 .(בהז הלוכ היושע איהש םושמ רכומה

 ביכרמו הדומרב יסנכמב שובל חרפגוו

 רייתה אוה .(םייפקשמו תורחמ היאר תושדע

 לכה תווחל ,לכה תוארל הצורש יוצמה

 .ןלש תונומתה תספוק תרזעב לכה םלצלו

 ידומיל ןמזב רשא ףשכמ ,חורמתס ינשה

 ןכותב רשא רפסה תא חתפ ולש הימדקאה

 םלועה תא ורציש םימסקה תנומש םימושר
 םידחפמ זאמו ןחומב בשיתהו ץפק םהמ דחאו
 ידכ ,חורמתס ידי לע דמליהל םישחלה ראש
 .דוסיה םסקל ידמ ברקתהל וצלאי אלש

 לש ןעטמה זגרא םג איה הבושח תומד

 דימעה ,תעדה ץעמ היושע הבית ,חרפגוז

 האמ לע תכלוה הביתה .םסקה יגוס לכל
 לכ תא לוכאל הטונו תונטק םיילגר תוגוז
 ןושל הל שיו הינודאל עיגהל הל עירפמש ימ

 .ותוינתמיא ץע יבישו ינוגהמכ המודא

 םלוע ינפ לע םהל םידדונ םסוקהו רייתה

 תורזומה תואקתפרהה תא םיווחו קסידה

 ,ידועמ יתארקש רתויב תוקיחצמהו

 דפ ר ע
 םיליפ רע ה

 סייו זעוב םגרת - ןדלוג יטסירכ תאמ

 הנשב 15 הקיפהש םירצומה לכ לעמ

 רושימ ותודידבב רהוז ,תונורחאה יצחו
 תואקתפרהו םויק רושימ ,טפולנבייר המיאה

 הכרעה .תיטוג המיא םע היזטנפ תובלשמה

 בוש אורקל ךל אב טושפש הספוקב תשכרנ
 .בושו

 אוה הנושארל םידפרעל יתוא ךשמש המ
 ,'ץיבוראז ןופ דהארטס ןזורה לש דויצה

 טפולנבייר תקתפרהמ םסרופמה דפרעה

 בג תא םיארוק ךכ רחא לָבא  .תירוקמה
 :הפיטעה

 תא םיסכמ םיליפרעשכ ,לילה תניצב

 םידעצ .רפע ךרדב ךלהתמ דוונ ,ץראה

 .םעופה וביל םע בצקב ,וירוחאמ םידהדהמ

 ?בקועה אוה תוומ םאה
 קזבה .הלילה ריצי הנופ ןכו ,הנופ דוונה

 םייניע ,םימד תאיפקמ הללי  ,םיבינ לש

 .רבקל רבעמש הקושתמ תוטהול תומודא

 :וינפל ודמל םירחאש תא הלגמ דוונה

 .טפולנביירל תוליבומ םיכרדה לכ

 וליאכ שממ ,ךתוא ספות םיקוחה רפס

 דע ותוא חינהל לוכי ךניאו ,בוט רפס תארק

 םיעטקב ולוכ הוולמ רפסה .ולוכ תא תארקש

 .ולאב

 המל זא .המ ןמז רבכ תמייק הכרעה

 ?וישכע הב יתרכזנ
 ןושארה רפסה ,"םיליפרעה דפרע" ללגב

 לע רפסמ רפסה .הז םלועל האיצוה ד5-ש
 תוביסמ ,רבעשל) ףלא םג אוהש ,דפרע

 תיבמ תפרוטמב בהאתהש ,(תורורב

 ונובער תא עיבשהל גהונ היה וב םיעגושמה

 ,תחדקמ התמ איה םייוסמ בלשב .םדא םדב

 ,םש .הבצמל דחא זמר הירחא הריאשמו

 .היבוראב

 .המקנל עבשנ ,ראטסנס רדנ'ג ,דפרעה

 בל ,היבוראב לא ותוא םיחקול םיליפרעהו
 ןופ רהארטס לש וצראו ינשמה רושימה

 .'ץיבוראז
 םע הלבמ אוהש םינשה תורשע תצורמב

 םשאה אוה דהארטס יכ הלגמ אוה ,דהארטס

 ינב ינש תדזעב ,טילחמו ותבוהא לש הכצמב

 תכנג ,לזילו ןהכה 'ץיבורטפ השאס ,ותירב
 תא לסחל .,'הנטקה הלעושיכ םג העודיה

 .היבוראב ןודא 'ץיבוראז ןופ דהארטס

 םירפס ,ללככ ,םניא הטיש-יפל-םירפס

 תירבעל ומגרות םהמ םיטעמ .םיניינעמ

 רפרע לבא .הנממ תונהיל רשפאש הרוצב

 תילגנאב ,רדהנ רפס אוה םיליפרעה
 .תירבעבו

 רירק השענ ריוואה ,םיכראתמ םיללצה

 םלוק ,יל םיארוק לפואה ינודא .תכלל ילע -

 הרתונ אל יל .טפולנבייר יליפרע לע אשינ
 .תייצל אלא הררב

 - םיימשח בל דע הנהנו ארק

 ₪ ויו וי



 | םיפשכת השוע |
 :הגס תכרעמב יתימא טסווק

 סרה ערוזש עשרה אבצ תא רוצע

 םוקיה תודוס תא חנעפ * ןפי ייאב

 תשוצ תא םלועל איבה ימ הלגו

 !םיפשפה

 ךירוה .ןסנט ןייק ךמש היה תדלונשכ
 תעזב םמחל וחיוורהש ,םיטושפ םירכיא ויה
 תקפתסה אל התא ךא .ןפי ירה ךוחמ ,םפא

 ךפהיל תיצר !תופיאש ךל ויה .הז לרוגב
 .ליצא םחולל

 ךל וחינה הרשע שולשה ךתדלוה םויב
 ,רהה שאר לעש שדקמל ףרטצהל ךירוה
 תא דומלל היה ןתינ םש קר :טמאס שדקמ
 ריחמ היה .תוקיתעה המיחלה תויונמא
 םש לע רתוול ךילע היה :םידומילל

 םשב קרו ךא תעדונ םוי ותואמ .ךתחפשמ
 .ןייק

 דציכ תדמל שדקמב .ופלח םינשה

 תא תרעיש אלש תומצועו תוחוכ ליעפהל
 !םמצע םילאה תוחוכ תא ןמזל תדמל .םמויק
 תכפה !שא ירודכו קרב ליטהל ,ףועל תדמל
 לע הנגהב ךדיקפת תיארו יטסימ םחולל
 תותימאה רחא שופיחב ,עשפמ םיפחה
 וכפהיש תומצוע תיינבבו םלועה דוסיבש
 םחולה - רתויב קזחה גוסהמ םחולל ךחוא
 ויה ךייח .םיפשכה השוע
 דע - ידמל םיוולש
 .תופקתהה וליחתהש

 םינושארה םישרקמה
 םינטקה ויה וסמרנש
 ונננש םישדקמ ,רתויב
 ישנא .םיהובגה םירהב
 םישרקמהש ורפיס רפכה
 עשר אבצ ידי לע ופקתוה
 ,שונא ינב לש עדונ אל
 םירוצי םמַע וליבוהש
 קרבכ ופיקתהש ,םיארונ
 .ומלענ זאו

 ןובנה וגיהנמ ,קקיאד
 [[[| רגיש ,טמאס שדקמ לש
 1 הנגהל םימחול לש תוצובק
 םימחול .םישדקמה לע
 .םלועל רוע וארנ אל הלא

 קקיאד ,ןדבואה ףא לע
 קלח ךכמ קיטהל חילצה
 .היעבל תיתימאה הביטהמ
 יבר םיעוריא הלא ויה
 לרוג תא ונשיש ,תועמשמ
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 םלועהמ ונמוז םידשו םילא !ולוכ םלועה
 םינשה רפעב ורבקנש םימוסק םיצפח .רחאה

 תרשע .םישופיח רחאל ,בוש עיפוהל ולחה
 .הנידמה יקלח לכמ ,ופסאתה םיטבשה

 בושחה ןקחשה תויהל תדעונ ,ןייק ,התא

 .ןפי ייא לעמ שרפיהל הדמעש המררב רתויב
 וילא ךל ארק קקיאר

 תמישמל ךתוא חלשו
 המ תוארל ךילע :הקירב
 םימחול תצונקל הרוק

 רבכ .שדקמ לע םיניגמה |[
 רח שרו | או ווז.הווה ו

 התא ךרדל האיציה םע [ו יו

 המישמ היהת אל וזש חוטב
 לשחי אובל דיתעה .המיענ

 תלשחמ שאש ךרדכ ,ךתוא
 .הדלפ ברח

 ליחתמ וז הדוקנמ
 ותרטמ .ומצע טסווקה
 תדרל ךילע :הטושפ
 תולגלו סרהה לש וקמועל
 .וירוחאמ םידמוע המו יט

 עיפומ יפוסה ןורתיפה

 הנורחאה העדוהב ואולמב
 עיגתש ינפל .קחשמה לש
 םלועב טטושת דוע הילא
 ,םייחה םלועבו םיתמה

 םע רברתו םירה ןיב ףועת ו
 וה פוץה וו( |ם

 הקיתעה ןפי יבשוימ םיבר סם שש תשוחלצ 5 '

 וש

 0 כ 5 8

 .ןורחאה ברקב הרובגב דומעתו -
 ,יקה תוחוכ ךל וקיפסי אל םימעפל

 .טמאס שדקמב בר למעב תשכר םתוא
 ילכ תעבראב שמתשהל לכות הלא םירקמב
 :םיאבה קשנה

 םיזחוא .הדלפמ ידדצ-וד ןויגיפ - וקוד
 קשנה ילכ והז .ביואב םיעקותו וזכרמב
 .רהה שאר לעש שדקמב תרבהש ןושארה

 ךא וקודל המוד .הדלפה ירפט - הרי'גאו
 .םכרדב הרקנש ימל רתוי בר קזנ םרוג

 ,םייניש שולש לעב גלזמ - טנרירט
 תכתממ עקורמ טנדירטה .ןיסב ורוקמש

 .עשרה תוחוכ דגנ המחולל דעוימו המוסק

 יטסימ קשנ ילכ והז - המחלמ שיטפ
 תרפסמ הדגאה .םידחוימ תוחוכ לעב

 לידגי אוהש וזכ הדוצב ותוא ורצי םילאהש

 .וב שמתשמה םדאה תוחוכ תא דואמ
 תדמלש םיפשכה םג ומכ ,הלא קשנ ילכ

 תוחוכ םע רדומתהל ךל ורשפאי ,שדקמב
 רומעי םילאהו ןתיי ימ ;החלצ ךרד .עשרה
 .ךדיצל

 הכרעה
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 .םיו יסווק יבבוח ויש ? םיאתמ -

 ח"ש 99 :ריחמ

 5/ג <

 לע םירלוד תואמ איצוהל המל
 ?חיכרות וא ןיסירפקל תוגונעת עסמ
 יקחשמ לכב תיבב םג קחשל רשפא
 הז לע דיספת אל תיבבו -- וניזקה
 תחא הרוגא וליפא

 תא לעפה ,המוקמל תטלקה תא סנכה
 םירומיה יקחשמב ומכ .קחשמב לחתהו הגסה

 םוקמב םירלוד םירפוס ונא ,םייתימא
 :יתימא ףסכ ודיספת אל ,הגאד לא .תודוקנ
 םיקחשמה לבא .וחיורת אל םג ,רעצה הברמל
 .ירמל םינהמ םמצע

 שמח ךתושרל ודמעי ךרדה תליחתב
 תשולש ןיבמ דחא רוחבל לכותו רלוד תואמ
 רדח ,םיפלק רדח :הגס וניזקבש םירדחה
 .קחשמ תונוכמ יקחשמ רדחו לזמ תונוכמ
 ךא ,הנוכמה יקחשמ תא םיריכמ םלוכ
 יקחשמ לארשיב םילבוקמ אל והשכיא
 םילוע .םיריעצל םימיאתמ םיקחשמכ םיפלק
 םיעתפומ דימת ,לשמל ,ב"הראמ םירקבמו
 לכ ןיא ,הרקמ לכב .וז הדבוע םילגמ םהשכ
 קר איה היעבה .םמצע םיפלק יקחשמב םגפ
 דיספהלו רמהל םישנא םיליחתמ רשאכ

 .םללגב
 ,רקופ קחשל ולכות הגס לש וניזקב

 קורי רבל ןחלוש לע ,טראקאבו ק'ג-קלב
 הקיטסיטטסה יללכ .םכנוצרכ רדומתמ לומו

 .םימעפה בורב ,חצני בשחמהש ךכל םימרוג
 לככ הלוע היכזל יוכיסה .דימת אל ךא -

 .רתוי ןמוימ ןקחשהש
 לזמה תונוכמ ,םיפלקה יקחשמ ומכ אלש

ו 2 =(
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 לכ .לזמב קרו ךא תויולת - ןה ןכ ןמשכ

 תועבטמ סינכהל אוה תושעל ךילעש
 לש בוליש עיפוי גצה לע .ץוחללו הנוכמל
 .הנוכמה לע הרושה חורל םאתהב ,םינמיס

 ךא - תונוש תויועמשמ שי םינוש םיבולישל
 ,ףסכ לש יהשלכ תומכל הכזת םירקמה בורב
 .ךרומיהל הרומתב

 תובאה םה !וחטה!ו) תונוכמה יקחשמ

 תליחתמ .בשחמה יקחשמ לש םימודקה

 חומ ימומח םיריעצ םביבס ודגאתה האמה

 ךות ,ינשל דחא םוקממ רודכ זיזהל וסינו
 הנוכמ קחשמ השוע המ לבא .תודוקנ תריבצ
 וקחישש םיריעצה ,רבכ ונרמאש יפכ הניזקב

 ברעתהל וגהנ םה ;חומ ימומח ויה תונוכמב

 רתוי לבקת םא") לבקתתש האצותה לע
 השימח ךל ןתא ינא תודוקנ ףלא האממ
 .השימח יל ןתית התא ,תוחפ םא .םילקש
 ("!בוט ,הללאי" "?רדסב
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 ימל אל .החפשמה 0 ]

 .'םיפלקמ דחפמש
 ח"ש 159 :ריחמ
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 םיניווגניפה ץראב =

 ץראל | םיאבה | םיכורב
 !םיניווגניפה

 קותמ קחשמ םכל ונאבה הנורחא הנמכ
 םע ליחתמש ימ .קתרמו רבממ ,ביהלמו
 ינופצה בטוקב ומצע אוצמל לולע םיניווגנפ
 !םשל עיגה ךיא תעדל ילבמ - רצק ןמז ךות

 םיצור םיניווגניפ םג ,רחא עזג לכ ומכ
 עוקבל םילזוגל דוזעל השק לבא דרשיהל
 יחתפל תורחשמ ףרט תויחשכ םהיציבמ
 םיציבה תא איבהל איה ךתמישמ !םיניקה
 ךובמ הנב ?תאז השעת רציכ .םולשב החיבה
 ןהש ילבמ םיציבה תא לגלגל ךל רשפאיש
 .ךרדב ולכאיי וא ופטחיי ,ורבשיי

 תא רומשל ןתינש אוה דמחנש המ
 יכ - קחמשה ירחא םג תרציש ךוכמה
 ץראב !ןורכיז תרמוש הללוס תללוכ תטלקה
 בלשמה ,הבשחמ קחשמ אוה םיניווגניפה
 .םיניווגניפ יציב םע תידמימ וד ירטמואיג
 .קחשמה לש וימסקב דומעל השק

 שנ |

 8 גרעק
 קחשמ - הלעמו ו1 5 יאתמ

= 
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 לומ ה

 ריכמ ב"הראב הנורחאל רקיבש וא1? לכ
 ו ןוטש| היזיוולסה קחשמ תא .יאדווב
 ?תרחא רשפא ךיא . טו [יטחווחש

 םא וא ,ןיידע ב"הראב םתרקיב אל םא

 םוקמב רויתב םיקוסע םתייהו םתרקיב
 הלמ .קחשמה יקוח תא םכל הלגנ ,היזיולטב

0% 22 

5 686 80% > 606 07 6 606 0 6 

 םירתסומ לבוקמ ילגנא יוטיב וא .תילגנא

 הסוכמ תוא לכ רשאכ ,קחשמה תליחתב

 רחא לכ ךופהל איה הרטמה .קלח עובירב
 .ןקחשה ידי לע תרחבנה תואל םיעובירהמ

 הריחבה - תישפוח הריחב וז ןיא ךא

 .תולזמה לגלג תרזעב תעצבתמ

 תוסנל לכות תויתוא יד ורבצנש רחאל
 םיטרפב :תוכזלו םילמה תדיח תא רותפל

 םילבקתמ םירוציעה .רתוי דוע םילודג
 דוקינ תוא לכ ךא ,לוגלג לכ םע ,םניחב

 .4250 ךל הלעת
 רוזעל לוכי ביבחה םילמה קחשמ

 .תילגנאב תויאב ןמאתהל הצורש \א1-ל

 אצמי הידוב לע הפשה תא ריכמש ימ םנ
 ,ןכ לע רתי .קחשמה ימסקב הבשנ ומצע

 תא ךפהש םימדרוגה דחאמ םלעתה אל ןרציה
 ,טייו הנאו המש :טיהלל ינויזיולטה קחשמה

 ךכ ,יוב םייגה לש הסרגב םג העיפומ איהו

 .ידמ רתוי הילא עגעגתהל וצלאת אלש

 | הכרעה
 דחוימב םיאתמ .דומח םילמ קחשמ

 רזת קוידבש ימלו ב"הראל עםונש ימל
 ,םשמ

 יאט ,גנו'ג-המ הזה קחשמל וארק רבכ
 הנש יפלא רבכ .הנשמ אל הז .יאחנש וא יאפ
 - ךמע םתס םגו םיניט םיכלמ וב םיקחשמ
 .ןיסב קר אלו

 םיארנ םיללכה ,חלצומ קחשמ לכ ומכ

 עבראו םיעברא האמ :אילפהל םיטושפ

 "ןוקרד" הנוכמה הרוצתב םירדוסמ םינכלמ

 ךילע .והדימריפ ומכ רתוי תיארנ לבו
 םע רופיצ :תוגוזב םינבלמה תא ריסהל

 תצק םנמא .האלה ןכו ,ןופצ םַע ןופצ ,רופיצ
 הבותכ איהשכ ןופצ הלמה תא תוהזל השק
 .תירשפא יתלב המישמ וז ןיא ךא ,תיניסב
 העברא תב הרדסמ קלח אוה ןבלמ לכ
 ןנשיש הלגי רופסל עדויש ימו - םינבלמ
 .הלאכ תורדס ששו םישולש

 יונפ אוה םא חולה ןמ ןבלמ דירוהל רתומ
 אל ,רמולכ .הלעמלמ םגו לאמשמ וא ןימימ
 ינשמ םוסחש ןבלמ זחלהמ דירוהל לכות
 המישמה םאה .רחא ןבלמב הסוכמ וא וידרצ

 ?הלק תעמשנ
 םידעצב -.בר ישוק ןיא תמאב

 טוקנל ךילע היהי .ינש דצמ .םינושארה

 לכ תא םיאתהל ידכ תרדוסמ הינטרטסא
 םלוב תא דירוהלו הזל הז םינבלמה 4

 !חולהמ
 :םיבצמ ינשב יאחגשב קחשל ןחינ

 תורוצב םינמוסמ םינבלמהשכ ,תיניסב

 רתוי רורב אוהש ,ילגנא בצמב וא ,תוירוקמה
 .תוחפ יטנחוא ךא

 הכרעה
 ו יין יי גמ יש יד

 וי | | יי

 | כ + 6 ה חו
 ברברשהמ תיב רוקיב

 םיקחשמה דחא לש יוב םייגל םוגרת והז
 .ןי6-ה יבשחמל ועיפוהש רתוי םימיסקמה
 וליחתי בויב ימו ברברש התאש אוה ןויערה

 ִש

61 80% 6 
 התא וב רדחה תא ףיצהל תוינש הטכ דועב
 תווצק ינש תא רכחל לכות רהמת םא .דבוע
 שי לבא - םיפסונ תורוניצ תרזעב ,רוניצה

 ,רהמל בייח התאו ,תודוצ ינימ לכב תורוניצ

 .ףוצרפב בויב םרז לבקת אלש ידכ
 .קחשמב תומר ששו םישולש שי

 וז אל .ירטל השק רבכ הנושארה וליפאשכ

 ;תוריהמב םימרוז םיחולדה םימהש דבלב
 .ןקורתהל ליחתמ ךלש תורוניצה קיתש אלא

 ,רוניצ יקלח השימח הארת הנושארה המרב

 .דחא קר הארת רבכ תישימחב לבא
 דח .תורוניצ םה אצמתש םיטנטפה ןיב

 400) םינוב תורוניצ ;(תודוקנ 100) םיינוויב

 םא תודוקנ 1600) הצק תודוקנ ,!תודוקנ
 .(ןהילא תרבחתמ תרנצה

 תא שארמ ןנכתל :קחשמב בושח יכה
 םיברברשש םכל המדנ םא םג .הדובעה
 ,יארקאב תורוניצ רוביחב םיקסוע םייתימא
 .רתוי השק הז קחשמב

 םינבאה ךהור
 ודישי א

 ' הבתכ אורקל הסנ ,ןשקא שפחמ התא םא
 יקחשמ בהוא התא םא .תאז תמועל .תרחא

 - םגו ביבח רגתא דימעמ ודישיא ,הבשחמ

6 606 0% 5 66 0 6 
 ימ לכ ינפב - ירגתא ?תאו רמאנ ךיא
 .וב קחשמש

 לב .םיעוביר 96 ןב חול ללוכ קחשמה
 רחא) למסב ןמוסמ קחשמה ילכ 72-מ דחא

 ךילע .ושש ךותמ תחא) תינבתבו שש ךותמ
 ומיאתיש ידכ ,חולה לע םינבאה תא ביצהל
 םיאתהל הכירצ תינבתה ,רמולכ .ינשל דחא
 םיאתהל ךירצ למסה וא היינשה תינבתל
 השק הניא םינבא ינש תמאתה .למסל
 המכ םיאתהל ליחתמ התאשכ ךא - דחוימב
 המאתהב .רגתאב לקתית ןאכ ,וזל וז םינבא
 תינבתל ןבאה לש תינבתה םיאתת הלופכ
 למסה דועב ,תוכומסה םינבאה תחא לש

 .תרחא ןבא לש ןמסל םיאתמ
 תוברה תודוקנה תא לבקת ךכ אל לבא

 אוה ץמאמה תא הווש שממש המ .רתויב

 ינשו תוינכת יתש רשאכ - תבלצומ המאתה

 לכ .תוכומס םינבא עבראל םימיאתמ םילמס
 תודוקנ רתוי ךל ןתית תבלצומ המאתה
 עינהל תוסנל יאדכש ךכ - התמדוקמ
 לככ ההובג תוריהמב הלאכ תומאתהל
 .רשפאה

 לומ וא ,ךדבל ודישיא קחשל לכות

 לודגה ףיכה לבא ,חלצומ ןומיא והז .בשחמה
 םג קחשל רשפא ,ןכ) רבח םע קחשמב ץוענ
 .(ואריווה לבכ תרזעב ודישיא

 |ויומ רוטקוד

 םחליהל ידכ ,האופר דומלל ךלה וירמ
 םחליי אוה דציכ .תיארפ םיסוריו תפקתהב
 ותוא דייצ ינרדומה ערמה ?םיסוריווב
 .םינימטיו תולולג לש םינוש םיגוס השישב

 האופרה ידומילש ךכל הביס שי לבא
 תבכרומ הלולג לכ .ךכ לכ בר ןמז םיכרוא
 ןבל ,רוחש םיעבצה לש םיבוליש ינשמ
 הניפב דמועה ,וירמ רוטקוד לע .רופאו

 ןונימ ביכרהל ,גצה לש הנוילעה תינמיה

 .סוריווב המחולל קיודמב םיאתמה םינימטיו
 וא ,הלאמש וא הנימי הלולג לכ זיזהל לכות

 םוקמל קוידב םיאתתש ידכ ,התוא בבוסל

 .תנצנצב הל דעוימה
 לע יוצרה ןונימה תא רוציל הסנמ וידמ

 םידודכ יאצח רתוי וא העברא תדמעה ידי
 .הז דיל הז ,עבצה ותוא ינב

 .תויהל לוכי אל ?סירטט תא םכל ריכזמ
 תומרכו ,סירטש לש הדומח הסרג וז לבא
 קחשמהמ רתוי השק וליפא ,רתויב תושקה
 .םינמזה לכב רתויב בוהאה
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 דרובטקסהש םעפ לכ :דרובטקסב 4

 דצ לע ץוחלל ךירצ ןימי רצב אצמנ

 .ךפיהלו - לאמש

 קוריה ןבלמל .תכלל ךירצ :יבזירפ א
 .ינשל רוזחלו

 ןמציו ודיע חלש

 ה 667 80 צץ
 וזו

 תעב ,טבז נאש דוקה תא ובתכ <

 .העתפה םכל הָפצַמ
 לכות םסק ינבא 99 ךתושרב םא *

 ןלוכ| תורתסנ תותלר ךרד סנכיהל

 !םיכלמה לא וליבויש (הנושארה ריעב

 .ןושארה ךלמל טרפ

 5 ו

 המ לכל בל םישל םיבייח םיליחתמ םינקחש"
 וןויסינמ - םביבס שחרתמש

 1 ו קוו יוגי (₪)

 ןומראל רוזח ,רופיצל הרוצ ךופהתשכ א
 אצמת ךלמה רצחב וסורהה) ןושארה
 םנכיהו רדחהמ אצ .ברח ובו רצוא

 הברה לבקת זא .היינש םעפ וילא

 .בהז יקש

 ךילע תיפוסה הריטל עיגהל ירכ *

 0% - 20כ

 תרזעב) םימשב תלדה תא שפחל

 ,וילא תסנכנש רחאלו ורופיצה

 תונבל יהכ םסקה בודב שמתשה

 רובשו תיזכרמה ןבאה תא הנב .םינבל

 ינשה םלועל תלדה חתפית זא .התוא

 .ןורחאה ןוקרדה תריסל -

 םש אלל חלשנ

₪ 

 [ה 6 3 0 זץ 0

 םתישעש המב יולת קחשמב בלש לכ *

 :ךב להנתהל בייח קחשמה ןכל ,םרוק
 רעי לא ,אווסא לא 14 ןסוסז -מ
 רפכ לא ,א האוס רעי לא זנו .אוסכ

 יאר לא (הלאמש םשמוו

 רה לא ₪[ כא ןומרא לא [:ה| .\5
 קמע לא (2002//[. קרה לא שאה

 51 כה זז לא 1 1 ג

 ,תוברחה םע.םותכב םישנאהמ ןרהזיה וא
 םה יכ ,םיכסמב םימעפל םיעיפומה

 .רפסה תא םכל תחקל םילולע

 תאו 531.45-ב טאריפה תא =*

 םתא :ךכ םיגרוה שאה רהב תצלפמה
 קודזי אוה זאו הברה ץופקל םיכירצ

 דע .ריוואב םתא רשאכ ברחה תא

 תכלל םיכירצ םתא רוקחת ברחהש
 .םיציחה וא ברחה םע וב תוכהלו וילא

 .םיל םתא ורזח ,רוזחת ברחהשכ

 דשה תא םתגרהש רחאל +

 ריעל וכל ,1.41.4-ב
 | .ואוכסא-ל םשמו 11 ה וכ

 ךיא םכל דיגת םש תאצמנש השאה
 םשל וכלת לא .51401ל עיגהל

 .הרוגס היהת ריעה יכ ,ןב ינפל

 הפיחמ ןלוג ריאמ חלש

 ה

 הנימי הטמל הטמל לע םיצחול +
 99 דוע םילבקמו קחשמה תליחתב
 .םי"ח

 .םירזומ םיצפחל בל םיש א

 | ו הם 0 6 זי

 ינימשה לבבורז חלש

 ועפה םחול
 דע םידדצל ןווכת !םיליטמ רהזיה +

 !וצצופתי םהש

 ?תמזגהש בשוח אל התא - לילמש-ליפק
 תא >\ ו[ וו שורש[ )

 תג
 ₪ לע ץוחלל שי םסק תושעל ירכ <

 לעופ םדקהש דע תוקחלו קוחש
 .(םייחהמ יצח דירומ םסקהו

 בורב ברח םע קחשל ףידעמ התא םא *
 .השאב רוחבל יאדכ ,קחשמה

 תחתמ .תידוס ברח שי 1-1 בלשב א

 .םייחה םע דכה אצמנ וב םוקמל

 ,תָידוס הליגמ שי 1-3 בלשב =*

 תאצמנ איה .קשנה תא הליפכמש
 .ןורחא ינפלה לגלגה עצמאב

 שמח שי ,ןורחאה םלוסב 3-1, בלשב

 דצב תוכמ שולש ןת .תוידוס תוצצפ

 .ולגתי תוצצפהו הלעמל לאמש

 תחתמו גיהנמה ינפל ,3-1 בלשב <

 םייח םע ידוס דכ שי הרויש שיאל

 .םיאלמ

 ינש שי גיהנמה ינפל שי 5-2 בלשב +

 םיאלמ םייח שי ינמיה דכב .םידכ
 ףידע .הליגמ שי ילאמשה דכבו
 ןמז ראשנ םאו םייחה תא תחקל

 .הליגמה תא םג תחקל רשפא

 הצלמה
 יאדכ - דואמ םיפי הקיפרגהו הקיסומה

 !קחשמה תא תונקל

 תירקמ ןהכ ןורש ץילמהו חלש
 קילאיב

 אובל ךילע ישימחה ךסמל עיגהל ירכ +
 דחא רדח דוע תכללו םימה לפמ לא
 אלב םירדח תולעל ךילע זא .הנימי
 הלגתי אוה םיוסמ בלשבש דע קספה

 .ךינפ
 ךילע יעיבשה ךסמה תא אוצמל ידכ א

 תחא אל) תוכירבה תחאל תכלל

 קורשלו (הייפ הב תאצמנש
 .תיקודשמב

 ?הככ ילא ךייחמ אל םעפ ףא התא המל
 1 ו[ וקו בשד שש

 תולוכי תוצצפ הלעמו 5 ךסממ <
 .תוריקהמ קלחב םירוח תושעל

 .הנגה ךל תנתונ הלוחכה תעבטה =

 םיבסמה ינש תא דומגתש ירחא +

 תא תחקלו תכלל לכות םינושארה

 דיל רדחב תאצמנש ,הנבלה ברחה

 .םימה לפמ לעמש הכירבה
 לכוא תתל שי ינימשה ךסמב
 .תנטורה תצלפמל

 .= לא - םירדחה לכ תא קורס ,ךסמ לכב

 !דחא רדח וליפא ץימחת

 ניא םה .שאה ירודכמ דחפת לא א

 ברחה תא םילרטנמ קר אלא םיקיזמ

 .תוינש רפסמ ךשמל ךלש

 םיפימ < לכ םיפיט < 6//- 20? םיפימ

 תחאל בתכמה תא איבהל ךירצ *
 .םולכ תודמוא אלש תונקזה םישנה

 .תויונחב םירכומה תא בוט-בוט שפח =

 .רתוי לוזב הרוחס ךל ןתי םקלח
 םע וליפא ,ןנוגתהל ךיא דומלל ךילע *

 : .ןטק ןגמ
 ךל ןתונ םקלח .םיכטמב םינקו שי א

 תרומת - םילוכיש הלאכ שיו םיפיט
 רתויל תורשפא ךל תחל - םולשת
 .תוצצפ

 ןוכנה ןמזבו ןוכנה םוקמב הצצפ *
 רתויב ינלטק קזנ םורגל הלוכי
 .3 ךסמ לש תצלפמל

 .םיכושח.םידדח ריאמ רנ *

 ורפוטנפ ןור חלש

 ק שפח'יא
 4 זז א 6

 שי תדחוימ היהת הציפקהש ידכ =*
 רפסמ קשנה לע ץוחלל ,ףפוכתהל
 .ץרפקל זאו םימעפ

 ףוסב .םיבלש השש ללוכ קחשמה =
 שי .הקעזא שי ישילשה בלשה

 השש .גורהל ,ןימי דצל ףפובתהל
 דצל בבותסהל ךכ רחאו םילעוש
 .לאמש

 ,ישישה ךסמב ליטה תא ץצופל ירכ א
 .תוקוזב 15 תוריל שי

 םישנאהמ םילבקמש קשנה יגוס <
 ;םינומיר 3 ;תוקוזב 3 :םה םיבוהצה
 .הקד יצחל בכוכ :!הקד יצחל חדקא

 קילאיב תירקמ ןהכ ןורש חלש

 וירמ רפוס
 דנל

 הכיסנה ותבוהאשכ רוביג לכ השוע המ

 השוע ךכ !התוא ליצהל ךלוה אוה ?תפטחנ
 .תפטחנ יזידשכ ,וירמ םג

 רשאכ םירוזיא העבראל קלוחמ קחשמה

 :םיכסמ השולש רוזיא לכב

 המדאה לע וירמ

 ולש תללוצב וידמ

 המדאל? רזוח וירמ
 ןוריוואב סט וירמ

 וירמ בשוח רוזיא לכ לש ןורחא ךסמ לכב
 םואתפ תכפוה איה ךא - יזיד תא אצמ אוהש

 .תחרוב תצלפמהו תצלפמל

 יתש םע ןוטרא שי ךסמ ףוט לכב :פיט

 ךכ .הנוילעה הסינכב וסנכיה .וילא תוסינכ
 יתש ,הליספ םיצור םתא םא רוחבל ולכות
 חרפ םיצור םתא םא וא - שולש וא תוליספ

 .תוירי םכל ןתייו םכתא לידגיש

 ןושארמ ץבוק רוא :בתכו קדב חרט
 ןויצל

 ה 3 ץו|0 3

 ,םיקנטה תא שי רשאכ ,8 בלשב +
 ףנכ תחקל ךירצ ,םיסוטמהו תוניפסה
 .םיחתותה לעמ ףועלו

 ךירצ ,ךירחא תפדור שמש רשאכ *
 .הילעמ ףועלו ףנכ תחקל

 רשי ףועל שי ,1 םלוע תת ,8 בלשב *
 תוחנלו ו: תואה תא אוצמל ,הטמל
 תחקלו הטמל תדרל דימו - הילע

 .תועבטמ רתויש המכ
 םע םירמושה תא דובעל ירכ א

 ךירצ הפוק לש ןומראב םירזיילה
 .וירמ רפוסל ךופהלו בכוכ תחקל
 ץורל ךירצ םירזיילל םיעינמ רשאכ
 .רהמ

 המידו ןאיבוטמוי יבא וחלש
 יקסבורימקוס

 קב
 85 ה 68 6 צץ
 5 חה ה א 6 5

 שי םש .א \א-ל סנכיה ,3 ךסמב א
 .בויב ילב הגרדמב ידוס רכעמ
 :6 ךסמל הילע תנתונש

 הנבימ תליא ןדיע חלש

 היגנינה יבב
 הנורחא חוכ תצבשמל עיגמ התאשכ =

 ,הלעמל םיצחולו קחשמה תא םירצוע
 ,הלאמש ,הטמל ,הטמל ,הלעמל
 ,הלאמש ,הנימי ,הלאמש ,הנימי
 הוכה לכו (רדסה יפלו 4 ₪ ,הנימי
 םעפ תאז תושעל רשפא .אלמתמ
 .קחשמ לכב תחא

 ₪4 ,3₪5] .ן:(77 םיצחול ךסמ םירחובשכ

 ,הלאש ןמיס עיפומו דחיב .\-ו

 ןמאתהל רשפאו ןמיסב םירחוב <
 .םיסונובב

 6 1 אאכ



 ,ןועש ומכ ,ישילש םוי לכ

 .ראודה תביתב הכחי "ונלוכ"

 יקנו שדח םלוע - הטריאב לחנתה
 * המצועו רשועל עיגהל תונמדזה *

 םירנוילימ העברא דע דחאל קחשמ
 היצנטופב

 ללחה תוריש ינעדמ !הבוט העשב היהיש

 והז .הטריא תכלה בכוכב תובשיתה ורשיא

 רתויב חלצומ םוקמו שדחו יקנ םלוע

 זואי ?ךומכ ןקתפרה חשעי המ .תובשיתהל

 ףוסאי ,תודווזמ

 לש הרובח ומצעל
 אשמ יטובור

 םינוכמה) הדובעו

 | םג יהוו - אום

 |59 תילגנאה הלמה
 אציו (*דרפ"ל

 :ךרדל
 המכוח תישאר

 ןמסל ךילע היהי
 ןאכ .הלחנ ךמצעל

 ,רובעל ליתחתת

 תורכלו ןגד לדגל
 | רקי רותימסה תא

 0% קיפהלו ךרעה

 הלחנה לע .היגרנא

 םיאתהל רחבתש
 תומישמ שולשל
 םה םירהה .הלא

 ילאדיאה םוקמה

 | ;רותימס .תקפהל
 רהגה ךרואל רחוימב תחלצומ הרוצב לדג ןגד

 תודרשיהב קוסע היהת ךרדה תליחתב
 היגרנא ,ןגד יד קיפהל לכות םאה .הטושפ

 ?ךלש .םיטובורה תווצ תקוזחתל רותימסו
 באפב תולבלו תאצל םג לכות המ ןמז רחאל

 תא רצקיש המ - יתנוכשה
 קינעי םג ךא ךלש רותה
 םייוליב .ףסונ ןמז ךל
 תכלה בכוכב םירחא
 סופמאווה רייצ םה הטריא
 בר ןוממ ךל ןתייש ,יררהה
 תודדומתהו ,ורורחש דעב
 תודיער ,םידובד יליחנ םע
 תורצמ תורצ דועו המדא
 .תונוש

 םיטושפ קחשמ יללכ
 ונאשכב םיכבתסמ הלא

 קחשמהש הדבועב םירכזנ
 רפסמ ןיב .תורחת אוה
 םנמא .הטריאב םילחנתמ
 ,םינכשה תא ריכהל דמחנ
 םה םג ,ינש דצמ .ךא
 םיניינועמ
 תא בשיייל
 | . .תובוטה תולחנה
 אלו רתויב

 .ןהמ ךלושינל םיעצמאב ולחבי

 גר 441040142

 .ה מ לש תהתפמ

 לש בצמב םלועה היה תובר םינש ינפל

 תוחוכ תא וליעפה םיעשר םידש .והובו והות

 .םכרדב דמעש ימ לכ וניעו עורה

 עיגה רשאכ ןיטולחל הנתשה בצמה
 תירוס החסונ בתכש ,המלש ףשכמה ךלמה
 רצע רפסה ."המלש חתפמ" הנוכמה רפסב
 אלכו םידשה לש תינסרהה תוליעפה לכ תא
 םלועל בישה ךכו רגוסמו רוגס ךרעמב םתוא
 .בוטהו רואה תא

 רחא שפיח ואטה ךרדב ךלהש ריזנ
 ףא ףוטבלו תובר םינש ךשמב המלש חתפמ
 לכ וררחוש עגרה ותואב ךא - ותוא הליג
 םלועה .רפסה לש ףושיכה תוחוכמ םידשה
 הרטוי ךלמה .לפואה תוחוכ ידיל רזח

 ,ישארה ףשכמה ,הנדל הרוה קאריל תנידממ
 .שדח ימלוע רדס רוציל

 סנכנו תאז תושעל הסניש חיטבה הנד

 .םירשה ךרעמ ךותל

 הכרעה

 דוקינה תסיש ,ןיינעמ קחשמ

 תא בטיה תפקשמו דחוימב תחלצומ

 .קחשמהמ האנהה
 | מ יו ומ <

 ןתינו\ הלוע קחשמה תמרש לככ
 :תומר שולשב 1.2.1... .קחשל
 (הדיפמילואו םימדקתמ ,םיליחתמ

 לע רומשל ןקחש לכ השקתמ

 ;לגר תטישפ ינפמ ומצע

 םג ,םמצַע םייהב ומכ

 תקפהל רתויב םיאתמה רתאה אוה רושימהו
 ,ּ לודגה םיריעצה ןועובש אוה "ונלוכ"

 5 0 י | תורשעל עובש ידמ חלושש ,לארשיב

 | :תועתפה לש הליבח םיארוק יפלא

 ,םיקילדמ םירודמ ,תוקתרמ תובתכ

 ו

 תוקבדמ ,םייקנע םירטסופ ,רומוה-ירודמ

 יונמ :עצבמב "ונלוכ" ,וישכעו !ןומה דועו

 ח"ש 220-ב (תונוילג 52) המילש הנשל

 :המיהדמ הנתמ םגו ,(ח"ש 286 םוקמב)

 85 ויוושש) שדחה "סניג לש םיאישה רפס"

 35 51!אששז תיתוכיא המלצמ וא (!םילקש

 .םיקסעב ענבשל ידכ ,םינשה םתואב השק הלמע .םכלש יעובשה ףיכה לע ורתוות לא .מ"מ
 רובעו הרובע יראטא שוכרל הירוה תא !עיגמ םכל םג .שי רבכ םיפלא תורשעל 1

 תכרועה הלביק רבד לש ופוסב .היחא ו |
 \ ול אורקל ךל רתומו" ימאיס לותח | הירי וווווויווווווווויוווויוווווופוופוודדוווופמ

 ...יראטא / = כ

 ?יראטאה תא םירכוז
 רכומ ונל הארנ 1.0.1... קחשמ

 תוחפ הסרגב ,ותוא וניאר ...ןכ .דואמ

 ףסכה הווהמ א1.ש-8..1.-ב שאר .יראטא היזיולטה קחשמב ,הפי
 ןקחש  .ריחיה  רוקינה תרבצש רתוי הזה קחשמה תא בהא א[ תרחבנ

 :.דיספה - לגר תטישפל עיגהש ינפל רתויו יי רשע ,םירחאה .לכמ

 םינקחש .םע דגאתהש ןקחש | ו ב
 דותימסה לע לופונומ רציו םירחא קחשמ ץראב קווש תובר םינש ינפל
 הרקי תכתמ יהוז) תיטסירקה וא ו

 (אוציל קר תשמשמה ,רתויב - .םלועב םינושארה היזיולטה יקחשממ |
 הובג .תונדרש רצי קר אל חיכומ םינומשה תונשב \/1? תויהל הצרש ימ
 םיחלצומ .םירושיכ םג אלא וז? תכרוע וליפא .היהיש - יראטא הצר

 ה ו ו

 ולש דוקינהש הז אוה חצנמה
 תא רבצש ימ ,רמולכ - רתוי הובג

 .רתויב ברה ןוממה

 - יונמה םש !עובש לכ "ונלוכ" הצור ינא םג ,ןכ

 ₪ דוקימ שדחה סניג לש םיאישה רפס זניישכ ףידעמ ינא

 אלמ הדיל ךיראת - ---- -- - - ןוטלט רפסמ .מ"מ 35 8ףשאפתז המלצמ ה

 03751808701 יארשא יסיטרכב תונמזהל (כ 30*ל ינשה ,ןמוזמב ןושארה .דחא לכ םילקש 55 ךסילע םיק'צ 4 ב"צר

 4 .םוי פס"ל יעיברה ,םוי 60"ל ישילשה .םוי

 !החל'צהב



 ר"ד לש  הניפה

 .תישעמ היעבב לקתנ ישיד יתיא
 ומכ - הנירקב םינוטילקת תרבעה םאה"
 תסרוה - ל"וחל האיציב הקידב תנירק
 "?ןוטילקתבש ןכותה תא וא קחשמה תא

 תליבח תרבוע וכרד רישכמה גוסב יולת
 םויכ םייקה רושכמה לכ לע .םינוטילקתה
 לכ ןיאש שרופמב ןיוצמ הפועתה תודשב

 רמולכו .תיטנגמ הידמ תרבעהב העיגפ

 (ואידיו וא עמש תוטלק וא םינוטילקת
 דעבמ רובעל שקבתמ התא םא .םכרד

 ,ךכ לע תשרופמ העדוה האור ךניאו רישכמל

 איה וא אוה ילוא .ליעפמה תא לאשתש יוצר

 ביבסמ םינוטילקתה תא ריבעתש ומיכסי

 היעב לכב לקתית אל ,הרקמ לכב ,הנוכמל
 תאז יתקדב - ג"בתנב רבעמה תעב וזכ

 .םימעפ רפסמ

 :קרי הוונ בשוממ לקד ןתנוי בתוכ
 הנוכמה קחשמ תא יתיאר"

 תונוכמל הסרגב 1:6 ץותה| ושמו

 הזה קחשמה תא שי םאה .ודנטנינ

 "?ותוא גישהל לכוא ןכיה ,ןכ םא ?1*--ל

 ןיא ךא ,ןתנוי ,ךכ לע ךל רשבל יל רצ

 קחשמה לש הסרג ןיאש דבלב וז אל .לזמ ךל
 ודנטנינ תינאובי ,הרטנ תרבח ,[%- יבשחמל
 תאבימ הניא איהש ונל הרפיס ,לארשיב

 ידמ הובג ריחמהש םירמוא םה .הצרא ותזוא

 .דרי ריחמה רשאכ ותוא ואיבי ילואשו

 דחא אוה ןויצל ןושארמ ץבוק רוא
 ןויערמ ובהלתהש םיברה םי--\/17-המ

₪ 2 

 הצור אוה .םהלשמ םיקחשמ תביתכ
 תנכות תרזעב רשפא םאה" תעדל
 קחשמ תושעל ךלש ידמימ תלתה םלועה
 םגו "?ןוספמיס וא ללחה ףולא ומכ ,םלש
 הנכותה תא גישהל רשפא ןכיה"
 | "?המצע

 לשמל ,ללחה ףולא ומכ - הלועפ יקחשמ

 םילצנמ םה .דואמ םיכבוסמ םיקחשמ םה -

 םיבשחמ םע הדובעה תויורשפא אולמ תא
 יתייה אל .ןיינעמו ריהמ קחשמ רוציל ידכ

 לכ ךבוסמ קחשמב ליחתהל הסנתש ץילממ
 ,רתוי טושפ והשמ הסנתש יאדכ ילוא .ךכ
 הנכותה ,הרקמ לכב ?ןושאר ןויסינ דותב

 תנכתל דציכ דומלל ךל .רוזעת יאדווב
 יתייהש ךכ ,םמע דובעל רציכו םיקחשמ

 יהשלכ םיבשחמ .תונחל שגיתש ץילממ

 לע הנניא איה םא .רכומהמ התוא שקבתו
 תונחב תוסנל דימת לכות ,םויה ותואב ףדמה
 דחוימב ןמזות הנכותהש שקבל וא תרחא

 .ךרובע

 תכרעמ הנק אבס רפכמ ןמציו ןריע

 יוא לבא .השידחו תללכושמ בשחמ

 ירחאו עובש דבע בשחמה" !ערה לזמל

 העדוהה עיפוהו ותוא יתקלדה ןמז המכ
 ?היעבה המ ".ם05 \זחוזא

 - דואט הדישחמ תיארנ וז הערוה ;ןכבו

 ,ןכ םא .סוריו ךלש תכרעמב שיש ןכתיי

 םיסוריו לוסיח תנכות שוכרל תוסנל לכות

 .(םיבשחמ .תונח לכב תודכמנ הלא תונכותו

 הקתעוה אל העדוההש ןכתיי ,ינש דצמ

 היה גצה לע עיפוהש המ םא .קיודמב
 תקתעה ירה ,[חטסוזז6ט] [2025 \טזפוסה

 לש תרחא הסרגמ קתוע והשלכ דעומב

 חישקה ןנוכה לא 0א1או \ אוכ.("טאו
 ןיקתהל תוסנל לכות הזכ הרקמב .ךלש
 ,הזכ הרקמב .הלעפהה תכרעמ תא שרחמ

 ךלש [205-ה טקסידמ ריבעהל אוה ןוחתיפה
 לא בוש 601 /\אט.םסא1 ץיבוקה תא
 החמומב רזעתש ץילממ ינא .חישקה קסידה

 תשכר הב תונחה ילוא .ךכ םשל םיבשחמ

 ,תוסנל יאדכ ?ךל רוזעל לכות בשחמה תא
 .ןפוא לכב

 ןיב ,םא.כ קחשמ ןולוחמ ןומיס יתיא
 םישפחמ םה .ןור ,ורבח םע ראשה
 םה .םמע וקחשיש םינקחש לש הצובק
 ,תועדומה חול רודמל ,היולג ונל וחלש
 תורבחל ונפ םה .המסרפתה םרט איה ךא
 לש תרבוח לבקל השקבב ,גאבו בוצימ
 םגו - ןולוחב תולעופה 28:13-ה תוצובק
 "?השענ המ" .ונענ אל ןאכ

 לא היולגה תא תחלשש עגרהמ ,יתיא

 םייושע םסרפתת איה וב עגרל דעו תכרעמה
 תכרעמ .(רתוי אל) םיישדוח וליפא רובעל

 םע דימ ןויליג לכ לע דובעל הליחתמ \שו;

 םיבתוכ ונא ,אמגודלו ול םדוקה ןויליגה תאצ
 ותואב ,17 ןויליג ,הז ןויליג לש ונכות תא
 םיעיגמש דע .!16 ןויליג רואל אצי וב עובשה
 רבכ  ,והשלכ ןויליגל םיביגמה םיבתכמ

 עיפות ךכ םושמ .וירחא אבה ןויליגה םלשוה

 ,אמגודל) ךכ רחא תונוילג ינש קר הבוגתה

- - 

 ןוילינל קר סנכית עובש דועב עיגתש היולג
 ,דוציקב .(סופדל ךלי רבכ 17 ןיליג יכ 8
 דעומו תועדומ אשונב שאיתהל יאדכ אל
 "לש תועדומה חולב קודבת םא .ןמוסרפ
 .ךלש העדומה תא אצמת 16 ןויליג

 תעדל ןיינועמ םילשורימ לאומש
 לכוא םאה ,לוק סיטרכ הנקא ינא םא"
 ךרד בשחמל ילש ןגרואה תא רבחל
 "781101 תואיצי

 לוק סיטרכ שוכרת םא - טלחהב ,ןכ
 םשל ץלמומה לוקה סיטרכ .תאז רשפאמה
 רוביח רשפאיש ,פסטה|ג5ו6ז וס אוה ךכ

 דע וניא אוה יכ - לגר תטישפ אלל ןגרואל
 ,רקי ךכ ידכ

 המכ" תעדל הצור הננערמ יתיא
 לש אושקה 0ז!צ6-ה תכרעמ הלעת

 "?ץראל אבוית איהשכ
 רלודה בצמבו ל"וחב םיריחמב בשחתהב

 עיגי הריחמש רמוא יתייה ,ץראב ןייהו
 .ח"ש 700 דַע 600-כל

 םא תעדל הצור ינומלא וול
 םימיאתמ הקירמאב ביירד הגמ יקחשמ
 .ילארשי ביירד הגמל

 ץדאב םירכמנה ביירד הגמה ירישכמ
 .קוחרה חרזמהמ ,ימשר אל ןפואב םיאבוימ
 ימשר ןפואב ץראל ואבוייש םירישכמה
 (024(55 .תוגיצנ לש תוירחאו תודיש ללוכ)
 הביסה .תויאפוריא תוטלקל קרו ךא ומיאתי
 םיקחשמ תרצימ הגס תרבחש איה ךכל
 תרזמהו הפוריא ,ב"הרא - םיגוס השולשב
 ,קוחרה

 :תדחוימ העפותב לקתנ םוזח יתיא
 ולש ךסמלו ליגר בשחמ שי ילש רבחל"
 אל ינא .ןבלו תלכת ,לוגס :םיעבצ 3
 תעדל ןינועמ ינאו םיבשחמב החמומ
 יל ןיאש ללנב םג - הז ךסמ הזיא
 ".בשחמ

 יתיאה התא ,בגא! יתיא הבוט הלאש
 םש הזיא :!םויה ול הנוע ינאש ישילשה
 הזכ גצ .600/ ארה גצה לש ומש ,ו !ירלופופ
 :תחא הנועבו תעב םיעבצ 4 גיצהל לוכי

 תונכות תומייק .רוחשו ןבל ,לוגס ,לוחכ
 תועדויש !םינוש םיקחשמב לולכ ןקלחשו
 םיעבצ 12 דועב וללה םיעבצה תא ףילחהל
 16 6024 גצ לע גיצהל ןתינ לכה ךס .םירחא
 םינוש םיעבצ העבראמ רתוי אל ךא - םיעבצ

 .תחא הנועבו תעב גצה לע ועיפוי

 ארק שבוכה תמר ץוביקמ גנל לקד
 ןיינעתהו 15 ןיליגב ךורש אגרש לע
 , .הארנ אוה ךיא עדוי יניא ךא" דואמ

 ."ולש הנומת וחלשת םא חמשא

 ותוא רייצת ילוא - לקד ,חמשנ ונחנא םג

 לש תחלצומ הנומת חלשיש ימ .?ונרובע
 ןויליגב ויתולילעמ דוע אודקל ולכות) אגרש

 | והז ןויליגב םגו 6
 %/| םגו תירוקמ םג איהש
 ויפוא תא תפקשמ
 םסרופי - דתוימה
 םע - שו>2?-ב
 וחלש .רייצש הנומתה
 רודמל תונומתה תא
 .ד.ת ,*ךורש אגרש"
 .קרב ינב ,9

 סקפ ונלביק
 :תינומלא המלעמ
 םיתנכתמ דצימ"
 "?לבשחמ קחשמ

 סקפה לע הדות
 תמשבו ,דמתנה
 ךממ עומשל ךישמהל
 ונל ילגת םא וליפא)
 | הבושתה .(ךמש המ
 יפכ -,האלמה
 ךילעש איה ,תשקיבש
 ,בשחמ .תפש דומלל
 לע קחשמה תא ןנכתל
 ,רופיסו ויטרפ לכ
 זאו והקיזומ ,םירויצ
 .ותוא .תנכתלו תבשל
 ידמלתש דואמ יאדכ
 יאדכ יכ - תנכתל

 םלועב םדא לכש
 תא רתוי ןיבי ינרדומה
 םא ,םהיתושלוחו םהיתומצוע לע ,םיבשחמה
 .םיתנכותמ םה רציכ ןיִָבי

 היעבב לקתנ קרב ינבמ לאינה
 יננוכ לעב,ולשמ בשחמ ול שי .תיניצר
 .3.5" יננוכ שי לודגה ויחאל ךא 5.25"
 תא ופילחה ,קתשמ ונק רשאכ
 (םילודגה) םיירוקמה םינוטילקתה
 סאמנ תעכ ..רתוי םינטק םינוטילקתב
 לאינדו - קחשמב קחשל לודגה האל
 .ולש בשחמל קחשמה תא ריבעהל הצור
 ?תושעל לכוי המ

 תא הרצייש הרבחה םע רשק רוציל הסנ

 שדוחה בתכמ

 םינוטילקתה תא ףילחהל שקבו ,קחשמה
 םיפיו םיניקת םה םא .םילודגב ,םינטקה
 .הפלחהב תויעב ךל ושעי אל יאדווב

 התיה -- תודועת םע תי-\\[7. - לכימ
 םידוקה תא םיבתוכ ךיא" תעדל הצור
 םחל ןיא םא ,ודגטנינו הגס יקחשמ לש
 "?תדלקמ

 אוה הרוקש המ .לכימ ,ןיינעל הלאש
 ןקחשהו תדלקמ לש רויצ ךסמה לע עיפומש
 לע .עיבצהל ידב ולש .קיטסיו'גב רזענ
 ,קיחצמ ..רדסה יפל ,זל תויוצרה תויתואה
 .דבוע הז .ךכ לבא זאל

 םיבר םי-ואו; ומכ - אוה .םילשוריב ןרא ןמלז רפסה תיבב ,'ו התכל הלוע יול יבא
 | תובושת יתאבה םכלוכ תבוטל .בשחמ יקחשמ לע ישיא אשונכ בותכל רחב - םירחא
 .ויתולאשל

 םינקחשה להק .םיקחשמק םישמשמה ,םיישיא םיבשחמ 350,000-כ לארשי ץראב שי

 ו יומי ו יו ידיי דיה יליד ו = קוידב תומילא ון מ א יו"

 םיקחשמה בור .םתביבסב עוגפל ילבמ תומילאה תא תווחל םילוכי םה ךכ - היזיוולטב חתמ
 בודו (לשמל) יאנס םע תוהדזהל םדאל רתוי השקש םושמ ,םייח ילעבב םיקסוע םניא
 ,גצה לע העיפומה תומדה םע םיהדזמ םישמתשמה

 תונוכמכ ץ(> ימאות רקיעב םילבוקמ לארשיב .םלועה לכב םיצופנ בשחמ יקחשמ

 | לכ? םוקמ שי הלודגה ב"הראב .5]' יראטאו הגימא תדחוימב םילבוקמ הפוריאָב .קחשמ

 .םיבשחמה יגוס לכ תא םש אוצמל רשפא ...םיקחשמה לכלו םיבשחמה



 תדלקמה לע

 ₪17 ר"ד תאמ

 שדחה ךלמה - םיזיוו בל ומיש

 ןשיה ₪005-ה היה הליחתב !עיגמ

 חיגה זא ,תונולח וירחא ,בוטהו

 וא ,א[ק(- התעו תונולח בוש ,2

 היהי יתמ .הידמיטלומ רחאה ומשב

 ?ףוס הזל

 ךילע שרח ןקת קושב עיפומשכ

 יאדכ םירבד ולאב ,ןכרצכ ,טילחהל

 א!זא< לש הרקמב .םלעתהל הממו ןכדעתהל

 בייח ואזוט!זוחטשוה [לטז<סמה| (טתנקטוטח)

 תוניצרב לוקשל יניצר ןקחש אוהש \\1? לכ
 תורבח לכ יכ - שדחה ןקתל המאתה

 תא תוניכמ רבכ םלועב תויניצרה םיקחשמה

 .םהלש הידמיטלומה יקחשמ תואסרג

 האיצוה םליפסאקול תרבח ,המגודל

 םע סאו קחשמה לש אוק6 תסרג

 תרבח .תורבדמ תויומד 21-ו 034 תקיפרג

 5 טסווק גניקל א! תסרגב האצי הרייס

 יילפרטניא .םינוש תולוק 50-כ םנשי ובש
 טמ-חשה ברק לש ₪16  תסרגב האצי
 רוטילקת תוכיאב לילצ העיצמה
 04 רפוס תקיפרג ,וקסיד-טקפמוק)
 ריבסמה טמ-חשל אלמ הנכות ךירדמו
 תסרג רואל אצת בורקב .ילכ לכ תעונת

 םע ןופרה קחשמה לש םיעבצ 256

 ךרועו דחא ברק תוחפל ,רפושמ לילצ

 תואסרג ץראב ורכמי םג בורקב .םיכסמ

 .הירמיקמ ןנוקו ללחה תרובעמ לש און"

 הרמוחו הנכות לש שדח ןקת וניה אז

 ףוסב [8א1-ו טפוסורקימ ירי-לע זרכוהש

 ןיב ןמורה ףוס ינפל םישרוח רפסמ ,0

 לע ולע םנמא ןיאושינה .טפוסורקימו [/

 !תחבושמ תוכיאמ םינוט ו 0
 תויומד םע תוביהרמ תוקבדמ (%)

 !םינוטילקתו תורבחמל תוי-ושוק
 !הספוק לכב םניח בשחמ קחשמ (0)

 .שעז2 התא זא -ו12 ינוטילקת הנוק התא םא

 אב הז הנה
 ללגב וקלחב ,דרש א!--ה ןקת ךא ןוטרש

 ןוגרא ללגב וקלחו ביבס הישעתה תכימת
 ןקת תא חקלש (5ג) הנכותה יחתפמ

 ימשר ףוג אוה הז ןוגרא .זיפנכ תחת א16--ה

 ןקתה תא םייחב קיזחהל חילצה ךכ םושמו

 .א1[!(- ,חלצומה
 ?ן= הידמוטלומ קוידב הז המ לבא
 ןורכיזב דייוצמה !%- בשחמ השעמל והז

 יעצמא ,קיפסמ ריהמ דבעמ ,קיפסמ לודג

 הקיפרג ירושיכו קיפסמ בחרנ םינותנ ןוסחא
 ורידגהל םירשפאמש םינדועמ לילצו

 .הידמיטלומ בשחמכ
 הז המ :םימעפ המכ רבכ ונלאש לבא

 המצוע בר בשחמ והז ?הידמיטלומ בשחמ

 היצמינאב - תונוש תוידמב לפטל לוכיש

 לילצו רתויב ההובג תוכיאב הקיפרג ,האלמ

 .קסיד-טקפמוק תוכיאב ואירטס

 תולוקו הקיסומ ,הקיפרגב לפטי בשחמה

 םילמב םויה קסוע אוהש יפכ קוידב רוביד

 תיבב שמשל לכוי אוק( בשחמ .םירפסמו
 הקיטומ תנחלה ,תרושקת ,םילילמת דוביעל

 האצוה ,תודמול ,םיקחשמ ,הקיפרגו בוציע

 היזיולטב הייפצ ,תונכת ,ואדיו תכידע ,רואל

 םירבד דועו וידר ידודיש תטילקו הלינר
 לכ ונתניי ילאדריאה בשחמב .ואצמויש
 קשממבו ריבס ריחמב הלא םיתוריש
 .טושפו לק שמתשמ

 הלמ תמאב איה "הידמיטלומ"
 רעצה תא תראתמ איה ךא ,תי-\\/1/--רפוס
 המוד רבדה .םיישיא םיבשחמב אבה ינויגהה
 ליחתה רופיסה .םוליצה ףנע תומדקתהל

 םיטרסל ,םימָליא םיטרסל רבעו תויפוקישב

 תומלצמ דחא לכ ריכמ םויכו םירשו םידבדמ
 :תוינועבצ ןהש ,יתיב שומישל ואידיו

 רמעש דויצה לע הברהב תולועו .תורבדמ

 .םוליצה יצולח תושרל

 תידמיטלומ יבשחמ ,םיטרסב ומכ אלש

 דחא לכמ םישרודו םייביטקארטניא םה

 ידכ .ולש יטרפה עונלוקה תיב תא דייצל
 ךרוצ היה םאות היהי םלוכ לש דויצהש אדול
 ילאידיאה הידמיטלומה בשחמש ןוויכ .ןקתב
 ,םינש המכו המכ קחדמ ונתיאמ קוחר דוע
 1881 הרקמב אל .רשפתהל םינרציה לע היה
 יבשחמ לע א1- ןקת תא וטסיב טפוסורקימו

 .ישיאה בושחימב םיטלושה ,םיליגרה 6 -ה

 םוצעה ףסואב שומיש תרשפאמ וז הריחב

 ,םיבר םישמתשמ ונק רבכש [%- תונכות לש
 תא .ןכדעל םיבר םישנאל תרשפאמ םגו

 בשחמל וכפהלו םהלש םייקה בשחמה

 ינשו - תרכינ האצוה אלל הידמיטלומ
 !רתויב םייתועמשמ הלא תונורתי

 ,א[0י-ל ליגר 06: בשחמ ךופהל ידכ
 תושירדה ןלהל .םירופיש המכל קוקז התא
 :/6[1--ה ןקת לש תוילמינימה

 לעופה ,הלעמו 80286 רבעמ
 10 א2[11 תוחפל לש תוריהמב

 רתוי וא ןורכז 2%

 הלעמו 30א1 לש חפנב חישק קסיר
 1.441 3.5" םינוטילקת ןנוכ
 ריהמ (62-800%0 םידוטילקת ןנוב

 04 הגוצת םאתמ
 א1ווכ] םאות לוק סיטרכ
 ינש לעב רבכעו םישקמ 1 תדלקמ
 םינצחל
 ;ןופורקימ תסינכ ,קיטסיו'גל רוביח

 תוינזוא וא ינוציח לוקמר
 (70-אסא1 תסרג םע הלעמו 005 3.1

 וחשש 3.0 .תונולחה תנכות *

 .א!וט]ווחושהוב [-א16ח%ו0ה 1.0 .תנכותו

 בשחממ דואמ קוחר הז ןקתש רורב

 תוריהמהו דבעמה .ילאידיאה הידמיטלומה

 ,םינכדועמ יתלב יר םיעמשנ םויה רבכ
 יבשחמ הברה ךכ לכ ל םיעמוש ונא רשאכ

 תצעומ הנכדע ךכיפל .803865% 16 או[?

0 

+ 

 או6-ה ןקת תא א[:6-ה לש קווישה
 386%א 16%111: דבעמ לולכי אוהש העבקו
 ראש לכ .80286 10111 דבעמ םוקמב

 .םויהל ןוכנ ,יוניש אלל וראשנ םינותנה

 הברה :ירי-לע םויה רצוימ א6"1-ה

 םג ןנכות א1ק6-ה ןקת .םיבשחמ תורבח
 ,"קחשו רבח" לש השוחת שמתשמל תתל
 ךתושרב םא .ואדיו תוטלק תשיכרב לבוקמה

 הילעש הנכות לכ ץירת תכרעמה ,6

 דישכמ לכש יפכ קוידב או" .ןייוצמ

 הילעש תטלק םע לעפי 115 .פייטואדיו

 םא קודבל ךילע היהי אל ..\/115 ןייוצמ
 וא לוק סיטרכ ,םיאתמ יפרג סיטרכ ךתושרב

 .חישק קםיד

 תייעב תא רותפל םג הסנמ 6[1--ה ןקת

 ינדצימ םינש הענמש תלוגנרתהו הציבה

 ומלחש המ לע םהירצומ תא רוכמל הנכות

 .(כ- כא[ :םינש וילע

 רבצמל ותמשי הנכותה יתב

 אצוי םינוטילקתה קושש ינפמ םירוטילקתל
 חותפל םויכ ירשפא יתלב טעמכ .הטילשמ
 5, 10 ןופחל ילבמ השדח הנכות תליבח
 הפטעמ הרסח דימתו ...רתוי וא) םינוטילקת

 םג םיעיגמ םינוטילקתה .ו!םהמ דחאל

 ינוטילקת :םיעבצו םימעט ידמ רתוי הברהב
 םיכייש םה ךא ,ןיירע םיצופנ 360% 5.25"

 ףדועמ להבנש ימ .קוחרה רבעל
 ינוטילקתב שמתשהל .לוכי .םינוטילקתה

 ו

 םיבשחמ םג םימייקו - 5.25" ההובג תופיפצ
 ינוטילקת םע םילעופה םיאשינו םישדח
"8 

 תלוגנרתהו הציבה
 ליכהל לוכיה ,דדוב רוטילקת

 אל ךא .יטנגלאה ןורתפה אוה ,6001₪-כ
 םישנא טעמו םירוטילקת ןנוכ שי הברהל
 תומכ היהתש דע הז רישכמ שוכרל םינכומ

 יתב ,ינש רצמ .6 כ תנכות לש תקפסמ

 ושכריש דע 6-0 תנכות ודציי אל הנכותה

 .(יןכ יננוכ קיפסמ

 הובגה וריחמ םע תבלושמה ,וז הייעב

 הדיריל האיבה ,םירוטילקת ןנוכ לש תיסחי
 תללכה .6₪ יננוכ לש תוירלופופב

 הטישה איה אז -ה ןקתב 60-0א1-ה

 תודיכמ תא .תולעהל הישעתה הווקמ הב

 יננוכש תוחוקלל חיטבהלו םיננוכה

 םימאות ויהי םישכור םהש  םידוטילקתה

 .תונכותל םיאלמ

 םיננוכה לכ אלש ינפמ הבושח תומיאתה

 אוצמל לולע התא .המוד ךדדב םירצוימ

 ןיב .א1₪6-ה ןקתל םיאתי אל ךלש ןנוכהש
 ןנוכה לע ,א1(ק6-לש .תושירדה ראש
 ןמזו הינשל 150% לש בצקב םינותנ ריבעהל
 םנשי .הינשמ .תוחפ לש .עצוממ שופיח

 .קיפסמ םיריהמ םניא טושפש םיננוכ

 תוטהול .תואמגוד ?בוט הז המל לבא

 .אבת שדוחב



 !םמצע םי-\\12-ל רובידה תושר

 םיבתכמ ונפסא םינורחאה םישדוחב

 םג יאדווב וניינעיש ,םיניינעמו םיבר

 .םכתא

 הכרבו םולש /17.-ל
 םיארוקה םעו םכמע קלחל ןיינועמ ינא

 ./ס!!6חאוטוה קחשמהמ םימשר רפסמ
 הרבתה ידי לע רצוימ קחשמה
 תא הרציש ,!ם-סהזושתזש

 הקיפרגה .דועו [כגשש ,(לטחוהוהה((סז 6

 ילעב .ההובג דואמ המרבו םידמימ תלת איה
 יסיטרכ ילעב םג ומכ ,דחוימב וגהי י/0/4-ה
 | .םימדקתמ לוק

 תפוג לעמ דומעת קחשמה :תליחתב
 עדוי אל התא .ךדיב וחרקאש ,יצאנ רמוש
 הקעצה תא ועמש אל םירמושה ראש םא
 ףתרמ ךותב אצמנ התא .םדה תאיפקמ
 עוציבל ןיתממו תיצאנה הריטה יקמעמב
 .החירבה תינכותב אבה בלשה

 הנומשו חדקא ,ןיכס ךתושרל םידמוע

 .החלצהב ךל לחאל אָוה רתונש לכ .םירודכ
 רשפאמו תומוק עשתמ יונב קחשמה

 היונב המוק לכ .ישוק תומר עבראב קחשל
 רדח לכבו םירדח רפסמ ליכמה ךובמ תרוצב
 תורצוא אצמת םידחאב :רחא רבד הלגת
 ךל ופיסויש ,תופורתו לכוא ראשבו םינוש
 .חוכ

 םילייח םיטטושמ םירדחה בורב
 ,תינסחמ ךל ףיטוי גורהתש לייח לכ .םישומח
 םש -- תונוילעה תומוקב רהזיתש יאדכ לבא
 םיבלכו םיעלקמב םישומח םילייח שוגפת
 ,בהז חתפמ אצמנ המוק לכב .םיטטושמ
 .םיבלש רובעל לכפות ותרזעב

 ןרטש ירוא :בתכמ חלשו קחיש

 בר םולש \[?. תכרעמל
 א'-ה יבשחמ ילעבל הבוט .הרושב

 ןמזב :ימינפ לוקמרו 60.4 םע םיללמאתמש

 ו - 4כ

 ,םינשי םיקחשמ לש םיפסוא ורצי ןורחאה
 איש ויה םכלש ומכ םיבשחמ רשאכ ובתכנש
 הנוכמ םיקחשמה תוליבחמ תחא .לולכשה
 לש ףסוא רהז :ןגחזה316 30 15111000

 ובתכנש ,םייסלק םידיקפת יקחשמ השולש
 ,551 תרבח ידי לע 88-ו 85 םינשה ןיב
 .רתיה ןיב ,ההובה ןיע תא הנורחאל הבתכש

 :םיאבה םיקחשמה םילולכ הליבחב
 טיהל היהו 1985 תנשב אציש ,ןיווהוהו5ו6 |

 תב םינקתפרה תצובק ביכרת קחשמב .קנע
 הששו םיעזג הנוטש ךותמ תויומד שש
 תא הריכזמ קחשמה תטיש .תועוצקמ
 תלעופ הניא ךא ,טוטווגגושז-ו א[:

 ןיזהל הסניש ימ .הלא םיללכ יפל קוידב
 0160906 לש תואלבטה תא בשחמל

 .הפוסל עיגי אל םייחב
 ךה6 \אזגוה ס[ או.גגסטט*א

 לסוח ןושארה קחשמב - !ותוהגוש

 אל לבא ,רונלג יאב סומדקינ לש ונוטלש
 ,לסוח ןכא לפאה דרולה .ורמגנ תורצה לכ
 תא שובכל הסנמו יח ןיידע סומדקינ לבא
 .םלועה לב

 ךייש וניא הז קחשמ :(3וטפוזסת 1

 ןאכ .םימדוקה םיקחשמה ינש לש הדדסל
 תוחוכב לפטמו דיחי  רוביגכ קחשמ התא
 ןיבמ אל ינא) פ"קנ ,םימסק ,דויצ הנוק ,םסק
 הדבוע לבא פ"קנ תונקל רשפא ךיא
 .(רשפאש

 תפכא אלש ימָל דואמ םינהמ םיקחשמה
 לילצה תוכיאמו המויאה הקיפרגהמ ול
 .הקיתנע בשחמ שיש ימלו הזולנה

 דעויש ימל דחוימב םיצלמומ םיקחשמה
 הברה םישרודש םיקחשמ בהואו בוט תילגנא
 קר שפחמש ימל םידעוימ םניא םה .הבשחמ
 ,תדלקמה תא סורהל ליבשב ןשקא יקחשמ
 .רבכעה תא קמק'צלו קיטסיו'גה תא לסחל

 שרגנייפ לייא :בתכמ חלשו קחיש

 2 תיתרטשמ הריקח
 הריקח תרדסב ינשה אוה קחשמה

 הנכות ללוכ אוה .הרייס לש תיתרטשמ
 שיש ךסמלו בשחמל ותוא תנווכמה ,הנקתה
 דע) םיכסמה לכל םיאתמ קחשמה .ךל
 .דחוימב ההובג תוכיאב לעופה ,(/(0

 .תיתימא הריקחל דואמ המוד קחשמה
 ,חצרל תויודע ,תוחירב ,תוחיצר ללוכ אוה
 ,תודעסמ םגו תוינוכמ תבינג ,הבינגל תויודע
 .דועו םיירוביצ םינג ,אלכ ,הרטשמ תנחת

 עשופ סופתל איה קחשמה תרטמ
 הריקחב ומכ) "תוומה ךאלמ" הנוכמה
 עשופה לש ומש .(ן| תיתרטשמ
 1055 גו

 רתוי ךבתסמ אוה ךא טושפ הארנ ןיינעה
 תוחיצרו תובינג תועצבתמ רשאכ רתויו
 הריקח ידי לע) עיגהל לכות םהיפלש
 ךאלמ לש ואובחמ םוקמל !תיתרטשמ
 .תוומה

 שקנתהל םג םיסנמ קחשמה ךלהמב
 וגרהי אלש ידכ ,ןטק פיט קר ןתאו ךייחב
 ןמאתהל ךירצ הרטשמה תנחתב :ךתוא
 רבכ חווטמה תא .תשומחת תחקלו חווטמב
 .דבל ואצמת

 ךותמ קחשמה תא ליעפהל רשפא
 תאז תושעל דואמ ץלמומ לבא ,םינוטילקת
 .חישק ןנוב םע

 רטומלרפ יבוק :בתכמ חלשו קחיש
 הוקת חתפמ

 ןיו6ח 15 [י6ע'8 :סקרקה
 ,א1וחו6הן6 תיבמ קחשמ אוה םקרקה

 סקרקב דבועה ןציל ךותב קחשמ התא וב
 ,חלצומ אל שיא אוה סקרקה לעב .ימוקמה
 אוהש ןוהה לדוג .קנכה להנמל ןוה בייחש
 .410,000 אוה בייח

 ריזחי סקרקה לעבש הפיצ קנבה להנמ
 םיקסעה ךא - רצק ןמז ךות ופסכ תא ול
 רמע אל אוהו ,וששקפתה םקרקה לעבמ לצא
 .בוחה רזחהב

 אוהו ופסכל תוכחל סאמנ קנבה להנמל
 סקרקה לעב תיבל עסנ אוה .שאיתה

 11. .תלעבו הכוראהו תראופמה ותינוכמב

 בייח ךנה" רמואה בתכמ ול איבהו (תותלד
 קרפנ אלו ,הלילה דע יפסכ תא יל ריזחהל
 ."םיקחש ידרוג ומוקמב הנבנו סקרקה תא
 ןציל סייגו תושעל המ עדי אל סקרקה להנמ
 הפ .שרדנה םוכסה תא גישהל והתא הזו

 .קחשמה ליחתמ
 קנבה להנמ .הלילעה תחתפתמ ךשמהב

 תעפוה תא לישכיש ,ןציל ומצעל רכוש
 .ברעה ותואב םקרקה

 םיספוש 5-ועיפוי .עפומה םויס רחאל
 םאתהב ,ףסכ .םוכס ךל וקינעיש ,םירזומ

 .עפומב ךתחלצהלו ךינשיהל

 ריפוא :בתכמ והלשו וקחיש

 הרדחמ ףסוי ןועמשו ןייטשפא

 יוב-םייגל 2 ןמ הגמ
 וב שי ,רזומ קחשמ אוה 2 ןמ הגמ

 .3 ןמ הגממו ירוקמה 2 ןמ הגממ םינייפאמ
 שיא ,השקה שיאה :םיסוב הנומש וב שי

 ,ןמ פוט ,ריוואה שיא ,טחמה שיא ,טנגמה
 ידכ .ץעה שיאו תכתמה שיא ,ץחמה שיא
 .םלוכ תא גורהל ךירצ יליו רידל עיגהל

 :תומלועהמ עברא לש הריקס ןלהל
 ןיגפהל ךרטצת ןאכ :תכתמה םלוע

 םירוציהמ רהזיה  .דואמ ההובג .תונמוימ
 שי ךכ רחא ...טרחתת ,ברקתת םא .םייטיאה
 שיא .םיענ אל ...ךתוא םיכעומש םיצוק
 ץופק .םילוגע םידוסמ ךילע קרוז תכתמה
 .וב הריתו

 .רעיה רוזיאב שחהתמ בלשה :ץעה םלוע
 שא .יקרוי םָילותח ,םיקרב יקרוז םיבנרא

 .הזה השקה םלועהמ קלח קר םה םיפלטעו
 לא .ךילע םתוא ףיעמו םילע ליפמ ץעה שיא
 !רתוות

 איה ריוואה תכלממ :ריוואה םלוע

 דחפת לא !םיננע המכ .האילפמ העפות

 קר .ריוואב םימייאמ םיפוצרפ הארתשכ
 םג רהזיה .םהלש םיצוקהמ רהזיה
 תורווכ ךילע תופיעמ ןה :םירופיצהמ

. 

 !ריוואב ןהשכ םירופיצה תא לסח .םירובד
 אוה .דואמ דחוימ טובור אוה ריוואה שיא
 ,ולש ררוואמה .תרזעב ונממ ךתוא קיחרמ
 .ךב הדויו

 םיאצויש םיגרבהמ רהזיה :ץחמה םלוע
 דע תומלוסבו  תילעמב הלע  .תורוניצהמ
 הרי ,קנעה טובורל רשאב .תדוכלמל עיגתש
 ופועי תויבוקה !רהזיה לבא .ושארב םיימעפ
 .ךילע

 ךיחא ,סורב תא שוגפת תומלועהמ קלחב
 ליבשב חוכ ילכימ ףוסאל לדתשה .עשרה
 !ךלש בלבה

 ןייטשרוב ןד :בתכמ חלשו קחיש

 !םולש
 יקחשמב םינומחיתל תועצה רפסמ יל שי

 .םיריקפת
 ינא ?םיפלא יפגמב שמתשהל ךיא

 םינילבוג םישימחב אלמ רדח ךותל יתטנטב
 .םיפלא יפגמב לוענ יתייהשכ ,םינילבוגבוהו
 םהש רבתסה ,תחלצומ טקש תקידב יתעציב

 !םלוכ תא יתטחשו ןויגיפ יתפלש ,ונשי
 שחלל םיניינעמ .םישומיש ינש םנשי

 םע יתשגפנ :ןושארה .."ההשומ שא רודכ"
 דמע :אוה .ולש הרואמב האוטנגרג קנע
 .קחצ .אוהו ילש .הרובחה לכ תא גורהל
 דודכה תא יתרגיש הפה תא חתפ אוהשכ
 רובעב :.ויפ .ךותל והנטק ןח ןבאל המודשו
 .םיסיסרל ץצופתה קנעה םיבוביס המכ

 םע ,ברק רחאל םסוק :ינשה שומישה
 שגופ ,ול .וראשנש פ"קנ לש טעומ רפסמ
 אנוש שממ ינא) םינילבוג תרובחב
 המ .םהב םחליהל חוב הל ןיאו ו!םינילבוג
 ןח ןבא" בותכ שחלה רואיתב ירה ץהשעי
 םסוקהש םוקמה רבעל .תרגושמ המודא
 "ןחה ןבא" תא םש אוה זא ."וילע עיבצמ
 ,םינילבוגל "דחוש" רותב התוא עיצמו ודיב
 .החוגמב ותוא ובזעיש ידכ

 םינילבוגה ולביק יתפתתשה וב הרקמב
 םגיהנמש ינפל אל ,םכרדל וכלהו דחושה תא

 ו ד "==

| | 

 = :+ 5 6 שו רש שא ם-ש--י הכנר

 המ ןמז רובעכ .ולימרתב ןחה ןבא תא םש
 עמוש התא* ןקחשה ותוא לש מ"השה רמוא
 *...םינילבוגה ןוויכמ םומע םוב

 'ץיבוקרב ןד :קוחצמ ץצופתה

 מ יי 5 מ רי ה מ - מ

 תא בהוא אוהש ונל רפסמ בתוכהש

 הברה ךכ לכש םיחמש ונחנא .ןוחריה
 םגו ואוא תא אורקל םיבהוא םכמ

 ו

 וי וו ו לי רט יד יו יש גי

 תלפסמ הביס אל איה הבהא לבא ,הנהמו

 ינפל ובשיח אנא ...בתכמ םוסרפל

 ;הנוב תדוקיב וריבעהו םיבתוכ םתאש

 המשנ זאו תויווח לע ורפס ,תועצה ועיצה
 ,םכירבד תא םסרפל רתויב
 םיטטצמ ונא םוקמה רצוק תאפמ

 לא .ונקביקש בתכמהמ קלח קדר םימעפל
 לע רומשל םיחיטבמ הונא - הגאד
 ובש רתויב םיבושחה םיקלחה
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 די = | תל ותהה דחא לכש רחאל - אמ ר
 ל ו 1 יי 0 םילחה 1 רו =

 תולעב .תיומד שגיב םתוגהנתה ללב עקה 1 ,תומדה רש ו

 ווק ים ו ערד חוד רה
 דוק די לע םיע קנת יל ת פה? תורש ג 3 ו. דחו הדו שו 3% | רלט 1 ₪. -- , ו 1 ו -
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 וו יורים =

 קה הרש זעשרל בו
 ונ ינו

 ' הדוצב לעפת םא .יד ]| יאדכ ,ינש דצמ .דחוימב תומוד תויומדה ויה
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 תימצע הנגהכ דבלמ ,גורהל ךל רוסא < ו ו טו םדא ל ש ותומד
 | ב תעב וא ו ו
 4 ו ךל קינעתש רמו = .לועפל י ךל רוטסא < ו 2 קה 0 , 0

 .המצוע ' וא . 'ה ושוע ,תורתומ

 וה ; התמצוע לו ו (יתו ין =] = |

 ב דל לבו סו ניא

 ךותמ 3 תימניו סמ ךרדב 5 יש ₪ | בב 1
 | גוהנל ך ילוא ךכ לע הסלחהב ץא ע
 1 נפק ו ] א , 1

 יב ת וא דח וג[ יא] ה אנש תומר 0 לש הח פשמ תבורק :תויומ"
 4 ל ו :
 + | ו זז ווד

 חורה =לולו- ה 0 - ותוי ר ך 0 =
 חוכה .הלו דרוג המישמ ₪ םע ' םכתא דיתונ ?ןבו יה י א םיאצמנ .ילוא ורה וא

 מ
 / ו א 1 ו -

 הל לצ . ךרדו םכמע אה - = לכ 7 =] ריי

 ךמע אהי חוכה
 ךא - חוכה ידיב האצותה תא ריתוהל םיבכוכה תמחלמ םוקיב ןקחש לוכי המחול תעב

 הרקמב אלא - רזחות אל תזבזיבש חוכ תדוקנ .ולש חוכה .תרוקנב ךכ לע םלשי אוה לכ תא דחאל ו
 ן .דחוימב הלענ הרטמל התוא תלעפהש | םי בכוכ דראילימ תב ה

 הדוקנב הכזתו - תותימצל - חוכ תדוקנ דבאת ,עשרה םוחתמ איה הרטמה םא א |

 .לפואה דצל רובעת ךלש תומדהש ןוכיסה תא הלידגמ הלפא הדוקנ לכ .הלפא = |
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 םלועב תויחכ דד מת תומרהו קחשמב תומדכ | מ םויס ועמשמ הזב רך הרר
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 תסב ףךא םירחא םיש וא לש תרווזי תלצהכ ₪ הרובגבש : רטמ איה ה רשמה םא *% | : . וו| י"[ 1 * 0

 ן ,הקתפרהה ףוסב ךל רזחות הדוקנה .תותימצל חוכה תדוקנ תא דבאת אל - עשרה תו בוי  .תויומד 24 ךותמ הדיחבב תישענ דינה םינמויה םע ובשוש התיכנ הלאכ זיהי ,הנש לכ ומכ - . ו1 ו חת ₪י=] ן 1 . רי / ₪ "ב - ו - - ץמר הוה י₪
| 1 

' 

 תא טמצעל ובינזיש הלאכ וזהיו ,הנש לכ לש םינמויה ,
 . 1 יב וו 1 ד

 רחבש תומדל  קינעהל וקחש לב לש ודיקפז
 | האבה םעפב ,בוש הליעפהל לכותש ידכ
 מיהו ! פב .ב לפהל זכ
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 ייפ הל ןגרומ םע תוחיש
 רעס ןב ןרע תאמ

 רפס ארוק הטימה לע ינא ,ישיש םוי

 :ישאר ךותב לוק-תב תארוק עתפלשכ שדח
 "?טרפלטל רשפא ?ןרע"

 תוביטנב םתחנש ,םכסה שי ילו ןגרומל
 אל םעפ ףא רבכ איה :ןאכ טרפא אלש

 העיגמ איהש ינפל יתוא לואשל תחכוש

 .היצטרופלטב
 קזבה ,ןשע תצק ".שובל ינא ,ןגרומ ןכ"

 ,ןגדומ" .קחורמ קרב לש שעדו קורי רוא לש
 "זרטנס ףוגנזידב השוע ינא המ

 .יתוא הטרפליט איה

 ונלש השיגפל עיגהל יתלוכי אל ,םתס"

 ".ילא ךתוא יתאבה זא ,םויה
 התיה הדימב הבש הל רמוא יתייה םא

 יתוא תכפוה התיה ,ילא טרפלטל איה הלומי
 הז ,אל .אשונה תא יתבזע .האטלל

 .תועומשה ףא לע ,רהמ רבוע אל
 םיבתפמה ,ןגרומ לבא"

 ".ילע אל ונלביקש
 תמרע תא האיצוה ןגרומ

 הלש .רוחשה .קיתהמ םיבתכמה
 .הינפ לע :ךויח ,םתוא יל השיגהו

 המ :םהילע יתרבעו ימצעל יתנטר
 ?וזכ הרוחב םע תושעל רשפא רבכ

 לאימע דינ ,ןיינעמ דחא הנה"
 םא השוע תייה המ" :תעדל הצור
 "?םודא ןוקרד לצא היובש תייה

 "!קייטס"
 בערה ךויחה תא יקחמת !ןנרומ"

 ,תוניצרב ינעת !ךלש םינפהמ הזה
 *.עוקת םדא-ןבה

 ,םחול ,םסוק ןזוה םא ןייצ אל אוה ,בוט"
 םיאתתש הבושת ןתא ינא :אל המ וא ןהכ
 טבמ הקרז איה ".ותיא ורבד :תויומדה בורל
 םירוצי םה םינוקרר" .הירציפה ןוויבל בער
 לבלבל רשפא לכש ןומה םעו דאמ םינובנ
 ,םיעט אל ,הזר התאש ובשחיש דע םתוא
 םייחב ודועב תלעות רחוי איבמ ,בוט דידי

 דחוימבו ,םינוקרד יכ ,רהזייש קר .אל המו

 בורמ רתוי םימוטרע ,םימודאה
 ".םכלש םיאקיטילופה

 תוגועהמ הסבמ הקיתה ןגרומ
 תויולגה תמירעב הזכרתהו הירוטידנוקבש
 .ידיבש

 ןוטקניפ יתנ :םעט שי הזב םג ,הנה"

 פס שא תונרעה ןהמ לאוש
 כ ה ₪5 או ץ 50 ₪ 5

 קחשמ גוס הזיאלו דכאו[: כז- א[ הן( ו

 "?םה

 הרוחש רעיש תיימוג האיצוה ןגרומ
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 ,רוחשה הרעש תא הפסאו רוחשה קיתהמ
 תשרבמב תוידוסיב ותוא השירבהש ירחא
 .םשור ילע תושעל התסינ איה ילוא .הרוחש
 עקתנ ררובטקס לע ונידיל רבעש והשימ
 םלועמ קלח אוה םאו/א-ה" .דומעב
 קלח דאתמו ןומושר תרדסל ךייש ,012-ה
 תירפמיא :הז רכומ םלועמ דאמ בושחו לודג
 ןומושרה והז .היטאפלא תירפמיאו סיטאית
 ותוא ומשש ךכל הביסה וזו רתויב טרופמה
 אוה דסאומ 0: א101₪-ה .הספוקב

 ביחרמה םיקוח רפס אוה ,הכרע אל ללכב

 ףיסומו .\0א-ה לש םימסקה תטיש תא

 תולוכסא רועו .םינהכ ימסק .תורפס דוע

 יתעדל תישיא .םימסוקל תושדח םימסק
 אוה וב רתויב בוטה רברה
 שדח החמומ םסוק ,!:] .ו:א1אאד 1 .15ד-ה

 קסעש בוט רירי יל היה ,םינדוסיב קסועה

 ".הזב

 םייתגיב ונילא השגנ תחא תירצלמ
 ,הציפב םימגפ אוצמל הליחתה ןגרומו
 יתקפסה .הירציפה יביכר רתי לכבו ןחלושב
 ילבמ רתוי םיניינעמה םיבתכמה תא רוחבל
 תירצלמהשכ .םייאמה הטבמ רואל ףזתשהל
 ןגרומ תא ענכשל יתחלצהש ירחאו! הכלה

 .םתוא הל יתינפה ובנז הל חימצהל אל

 גישהל רשפא הפיא תעדל הצור ןדיע*
 האלהו '90 תנשמ 1588 לש גולטקה תא
 *ריחמ הזיאבו

 םירהל ילבמ .,ילא היניע האשנ ןגרומ

 .השאר
 *?אל ,ךלש הקלחמה תואז"

 תא גישהל רשפא יא לבא ,השעמל ןכ*
 ךררה ,יתעידיל אל תוחפל ,הזה גולטקה
 בוצימל וא גאבל תונפל איה רתויב הבוטה
 עדוי אל .דחא שקבלו 15:-ל תורישי וא

 [סמ לש םיגולטקה ,ול הלעי הז םא
 הככש בשוח ?נא ,שורג יל ולע אל :/\5-ו
 טעמ דועש .יתעמשו ,תורבחה לכ םע הז
 .גאב תויונח תשרב םניח םתוא קלחל וליחתי
 ףושיכ הזיא ךל שי ןפוא לכב .ילוא לבא

 " ?ול רוזעיש
 התלע הלש .טבמב הרוטרפמטה

 לכב" ..תולאשב  ךישמהל יתרהימו
 הזיא תעדל הצור דמה וריע ,ןפוא
 הזיאו .\ 122 קחשל ידכ ץוחנ םירפס

 ".ורזעי לבא ךירצ שממ אל
 ןיאמ שי םיתיז הפיסוה ןגרומ

 ?הזה רמהה בוש" .הלש הציפה ךותל
 הז ךירצ שממ ןקחש לכש המ ,בוט
 טילשל רפסה ,ןקחשל רפסה תא
 .ןושארה תוצלפמה ןדגואו ךובמה
 ,ם"השל .ךסמה דאמ ול וליעוי לבא
 לכל םלשה ךירדמה ירפס ,תומדה יפד
 דחוימב| תוצלפמ .ינדגוא רוע ,רבד

 טאו: 0" אוגוטו6-ה םגו וינשה
 קחשמ אוה םא .הלעמל ונרכזהש

 קלח קר גישהל לכוי אוה זא תירבעב
 לבא ,םרות הז יתרמאש ומכ לבא םירבדהמ

 ".הבוח אל הז

 הצור סקופ לאינד ,ביבח ןורחא--ןורחאו"

 ",ףושיכ ירפס תא תונקל רשפא הפיא תעדל

 םבורב ,םירפס תונח לכבש תבשוח ינא"

 ,קוריב תועובצ תויונחב קודביש .תוחפל

 *?והשמ דוע בתכ אוה .לזמ םש ול היהי חטב

 לע םירמאמה תא לידגנש הצור אוה ןכ"
 ".אוכאוכ-ו שמ .וכוכ

 קר םלש ןותיע הצור ינאו" ,הקחצ ןגדומ
 ;תוניצרב ,ונ ?יל רזוע ,אכו .1:א1 511: לע

 הברהב קסוע \/15 ןוחריש ול ריבסת

 םיתיעל ,םלוכל הווש םוקמ םיצקמו םימוחת
 *.תוחפ םיתיעלו רתוי שי םייוסמ קלחל

 תלימבו הלש הציפה תא הרמג ןגרומ
 הריאשמ ,ןיעמ המלענ ("ייב"! תדדוב הדירפ
 .התיבה הכורא העיסנ םעו ןובשחה םע יתוא

 תדאיבנלילואב ףתתושה
 1992 בבועחמה יקחועמ

27/*//2/ +.327,0 

 םיבועחמו םיוענא
 295145 לט 295146 שקט 61116 א"ה ,11616 .ד.ח
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 וגראלו 2 םיפוקה יאב עוקת התא םא .
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 תומד לכ םע - חוכ תמר לכב -
 - ג
 ג
 םימדקתמל

 תוקסועה תויונחב ץיקה רקיבש ימ

 הנטק הצובקל בל םש ,םידיקפת יקחשמב

 לע הנושארל ועיפוהש ,םישרח םירצומ לש
 העודיה ,רוביגה תטיש יהמ .םיפדמה
 העיגה איה המל ?[1טזס 5צגוטוח-כ תילגנאב
 ?וישכע אקווד המלו ?הצרא

 הטלחההש וניליגו ןאוביה תא ונלאש
 ינשמ העבנ רוביגה תטיש תא אביל
 םינקחש לש הצובק הנשי ,תישאר :םילוקיש
 תיתואיצמ קחשמ תטיש עיגפמב השרדש
 הכורכ הניאש ,13אן2-מ רתוי תמדקתמו
 ולספ הלא םינקתש .תואלבט הברה ךכ לכב
 היה ינשה לוקישה .16[: לש אוז::ןי תא
 .תילסרבינוא הטיש איה רוביגה תטישש

 ?תילסרבינוא הטיש יהמ

 הטיש איה תילאסטרבינוא קחשמ תטיש
 בצמ לכב םידיקפת קחשמל ךתוא שמשתש
 המר לכב ,םוקמ לכב ,ןמז לכב ,אוהש
 .לכה ,תוכ תמר לכב ,תיגולונכט

 - לוגיר קחשמב קחשל הצור התא םא
 םיעשופ סופתל ךל אב םא .םיאתת הטישה

 ליטהל ךנוצרב םא .רשפא - 3072 תנשב
 םיאפר תוחור םא .יפוי - םינוקרד לע םימסק
 םא .רדסב לכה - תוליבומה תויומדה ןה
 ןיא - ךתוא גציל םירומא ןמטבו ןמרפוס
 לבא ףרוטמ ןויער הזיא תאצמה ילואו .היעב

 רחב ?קחשמ תטיש ויפל הנב אל דחא ףא
 התא המ הנשמ אל .תילסרבינואה הטישב
 רפס ותוא תא ליעפת דימת ,קחשל הצור

 .םיקוח

 קחשמ אל םלועה לכ המל זא
 ?תילאסרבינוא הטישב

 היקוחש אדוול ידכ :הטושפ ךכל הביסה
 שי ,ירשפא בצמ לכל זמיאתי הטישה לש
 תטיש ,ןכאו .הלש תוטשפה לע רתוול
 תאז ריתסהל הצור יניזה - תכבוסמ רוביגה
 תא רוכזל השקו התוא דומלל השק .םכמ
 שמח עיקשת םא ,ינש רצמ .הפ-לעב היקוח
 עיקשהל ךרטצת אל ,הט יה דומילב תועש
 .םינוש םיקחשמ השימחמ דחא לכב םייתעש
 תונונגטב ,קחשת ןכאו ,קחשל לכות ןכ ומכ
 .םינוש

 .ןקחשה לש הבשחמה ךרדב יולת רבדה
 תשיכרב בר ףסכ םיעיקשמה םישנא םנשי

 42כ

 םיוטמ ןונגס אשונב אוצמל רשפאש המ לכ
 םוחתמ ,א1וזט| 5קסו [[טוטשא ,לשמל -

 ירוביג יקחשמ קר וקחשי םה .לעה ידוביג
 תכרעמ תמייתסמ רשאכ .ןמזה לכ ,לע
 ,םויא רקו'ג ידימ םלועה תלצה דיגנ ,קחשמ
 ךייתשת איה םגו - השדח הכרעמ ונבי םה
 םעפ ירתא םעפ ךכו .לעה ירוביג םוחתל
 םיחמומ ויהי םה רבד לש ופוסב .םעפ ירחא
 הטישהשכ לבא סקימוקה ןונגסל םילודג
 בר ףסכ עיקשהל וכרטצי םה ,םהל םאמית
 .השדח הטישב

 אל תילסרבינוא הטישב קחשמש ימ
 תכרעמ רמג אוהש דיגנ .וז היעבמ לובסי

 ןיא תויהל הצור אדונ אור םואתפ .לע ירוביג
 הנבי !היעב ןיא .ינוידב-עדמ םלועב קחשלו

 - קחשל ליחתיו ,הקתפרה ןיכי ,תויומד
 ברה ןוויגה .םיקוחה תא ללכ תונשל ילבמ
 לכ ,בל ומיש .םומעשה ינפמ חוטיב הווהמ
 !תוארוהה רפס לש תילמינימ העקשהב תאז

 רוזחל םיבהואש םכמ הלאל עגונב המו
 תושעל ןתינ ?שדח רצומ םע התיבה םוי לכ
 אל ךאו ןתינ .תילסרבינואה הטישב םג תאז
 תטישל תומאתהה תרדס תא שוכרל !הבוח

 .רוביגה
 ,םיקוח ףסוא אוה וז הרדסב רפס לכ

 עקר ןתונ ,והשלכ ןונגסל התוא םיאתמה

 תויורשפאה תא ראתמו הז ןונגסל ףסונ
 היזטנפה יללכ רפסב ,לשמל .וב תומולגה
 יללכ רפס דועב םימסק לע בר עדימ עיפומ
 םיבשחמ ירואית ליכמ קנאפרבייסה

 .תוינויב תוזטורפו
 :תומאתה יתש ונצראב גישהל ןתינ םויכ

 קחשמה תא םיאתמה ,םיפולאל רפס דחאה
 לכ תא םג ללוכ הז רפסו לעה ירוביג ןונגסל
 תא שכורל ךסוח ךכו תילסרבינואה הטישה
 איה הינשה המאתהה .וירדוקמה רפסה ריחמ

 הטישה תא םיאתמה ,היזטנפה רוביגל רפס

 םכלוכש תוטישל המודב ,היזטנפ קחשמל
 .םיריכמ רבכ

 ?המצע הטישהו

 דמועה ןויערה תא תרדגהש ירחא

 הרצקב ריבסא ,תילסרבינוא הטיש ירוחאמ

 .קחשמה יקוח תא
 הנידמ ,ב"הראב הבתכנ רוביגה תטיש

 םישנאה לכש םימתבו תמאב הנימאמה

 ,בר ןוממ שי דחאל םא .הזל הז םיווש ורצונ
 ,תואירב :רחא טםוחתב תודקמתמ ויתודצ ירה

 ןכו אבצב תולגתסה יישק ,םירבח רדעה
 לוכי הייארה ןדבוא לע יוציפ .האלה
 שושימהו העימשה ישוח רודיחב לבקתהל
 תורכיהב אטבתהל לוכי לזמ רדעה לע יוציפו
 יבחרב םירשו הלשממ ישאר םע הקימעמ
 ריכזהל םיבהוא םיאקירמאה .םלועה
 דמוע הממיב תועש רפסמ ותואש םהירליל
 ןלטבה תושרלו ב"הרא אישנ תושרל
 שיא תושרלו קושב לכור תושרל ,יתנוכשה
 המצוע לכ לומ .רתויב חילצמה םיקסעה
 וניא בכרההו ןורסיחו השלוח םידמוע ןורתיו
 בושחש המ - םדאה לרוג תא עבוקש המ
 לפנש םיוסמה בכרהה םע השעתש המ אוה
 לע. בכרהה עבקנ רוביגה תטישב .ךקלחב
 רפסמ םע ליחתמ ןקחש לכ .ןקחשה ידי
 .ולש תומדה תא הנובו הווש תודוקנ

 וז הטיש ןיב ישארה לדבהה םג והז
 הניא תומדה תיינב .רתוי תולבוקמ תוטישל
 ךות אלא תויבוק לוגלג ךילהתב תעצבתמ
 תא םםירשפאמה ,תודוקנ ימוכיס בושיח
 .הלוכ תומדה תיינב

 תוישאר תונוכת הנומש ןנשי תומד לכל
 תוישארה תונוכתה .תובשוחמ תונוכת ששו

 וזש ןוויכמ .תודוקנ תרזעב !עומשל ועתפות
 תונורשכ תללוכ איה .תילטרבינוא הטיש
 לכל םימיאתמה ,םינושו םיבר םיגוסמ
 םכתעד לע תולעל םילוכיש קחשמ תונונגס
 םיפסונ תונורשכ איצמהל םג ןתינ .דועו -
 םיליכמה המאתה ירפס תונקל םג וא
 .םיפסונ תונורשכ

 ךילע היהי- תונורשכה תריחב רחאל
 גשומ והז ."תובשה* ארקנש רבב דוחבל
 תושעל הסנא לבא - וריבסהל לק אלו דחוימ
 םירשקהו תויוכזה ,םימצעה םה ולא .תאז

 ,היצקטורפ ,ןוממ :ךלש םלועב תומדל שיש
 תובטהה םג .הלכשה .תמרו יתחפשמ עקר
 .תודוקנב תולוע

 :תויונמוימ שוכרל ךילע.אבה בלשב
 םישנאהמ קלחל קר שיש םינטק תונורשכ
 וליפא וא דומלל ןתינ אל ללכ ךרדב .םלועב
 ,קחשמה ..תליחת רחאל .תויוגמוימ רפשל
 איה הנכס שוחל .תלוכיה ?זאמגוד הצור
 האירק .תונמוימ - ףדוע לזמ ..תונמוימ
 .תונמזימ - הריהמ

 לכב אל ךא -.תותוכ םג תונקל ןתינ
 תלוביל רבעמש םירבח 'םה- תוחוכ .הדקמ

 :קחשמ תטיש לכב תורדגומה הלאל תומוד
 תובשוחמה תונוכתה .האלה ןכו תוזירז ,חוכ
 הנגה ,תינפוג הנגה :רוביגה תטישל תודחוימ
 לבס חוב ,תוששואתה ,תוריהמ ,תינרנא
 .םלהו

 ןה יכ הז יוניכל וכז תובשוחמה תונוכתה
 רחאל ,תוישארה תונוכתל םאתהב תועבקנ
 ןיטקהל וא לידגהל ןתינ .בושיח ךילהת
 תחא הנוכת לש הלדגה לכ ךא ,הלא תונוכת
 .תרחא הנוכת לש הנטקה ריחמב תעצבתמ
 רמשנ ךכ .םניח הלדגה ומכ רבד הזכ ןיא
 לש .קחשממ ךפוה קחשמהו ןויוושה ןורקע
 היגטרטסא .ןיב תיתימא .תודדומתהל לזמ
 .היגטרטסאל

 תונורשכ רוחבל שי ,תומדה תריצי רחאל
 א!ו:א> תוטישל המודב ,הרובע תויונמוימו
 םיראתמ תומדה .תונורשכ .[+6|0וווה זז

 תעדוי איה בוט המכו תושעל תעדוי איה המ

 אלו םישכרנ תונורשכה .תאז תושעל

 םכל תרכומ איהש יפכ ,הליגרה תישונאה
 םיאתמ קחשמ ןונגס לכ אל .םוי-םויה ייחמ
 ,לוניר קחשמב .םידחוימ .תוחוכ .תלעפהל
 תלוכיב לגהמה תא רדייצת אל ,לשמל
 לכ תא םורהי הז - תובשחמ תאירקל
 ושמשי היזטנפ קחשמב לבא !קחשמה
 קחשמבו (םימסק םתוא הנכנ ןאכו תוחוכה
 םביבס הנבנו לע תוחוכ םהל ארקנ לע ירוביג
 םירבד תוללוכ תואמגוד .ולוכ קחשמה תא
 חוכ הדש ,ןומיז ,הפועת ,היצטרופלט ומכ
 יםימורו

 ןתינ .םמצע ינפב םידמוע םניא תוחוכה

 ידכ ,תונורסח עורגל וא תונורתי םהל ףיסוהל
 ,תואיצמל קחשמה תטיש תא רתוי דוע ברקל
 ןתינ .רחבנה ןונגסב תרדגומ איהש יפב
 איהש - הייהשה תורשפא .תומלעהל ףיסוהל
 .ןורסיח איהש - .תוזכרתהל השירדו -- ןורתי
 .יתמ .שארמ עובקל לכות .ךכמ האצותכ
 תמר לע רומשל בייוחמ היהת לבא ,םלעת

 םידיקפ ת

 חוכה לע רומשל ירכ ,ןמז ךרואל ההובג זוכיר
 תונורתי ,הטישה חורל םאתהב .לעופה
 ,תודוקנ םיפיסומ תונורטחו תודוקנב םילוע
 .םייארכ םתוא השועש המ

 רחבת םא תופסונ תודרוקנ לבקל לכות
 תויהל םילוכי הלא .ןקחשל םייללכ תונורסח
 תקלצ) ההזמ ןמיס ומכ ,םיינשמ םירבד
 םייניצר םירבד וא (חצמה לע רודכ תרוצב
 לודג ןורסחהש לככ .לזמ-רטוח ומכ ,רתוי
 לש רתוי בר רפסמ ךל ףיסוי אוה רתוי
 :תודוקנ

 תטיש לש טרופמ רואיתל ןאכ סנכא אל
 הניא:ךא - ידמל תכבוסמ ןכא איה .ברקה
 תא חמשיש המ ,תחא הלבט וליפא תללוכ
 תוברקה .םידיקפתה ףשאו א[: יטילפ
 ןימזהל ךרטצת אל לבאו ידמל םייתואיצמ
 ססבתמ ולוכ אשונה .(ברקה ירחא סנלובמא
 יגוס ינש תמירג רשפאמו ןקחשה תוריהמ לע
 :תינפוג העיגפו םלה :קזנ

 יגוס לכ תא לולכל םילוכי .תוכרקה
 םיחדקאב ,ענמ ברקב ,קשנ ילכב - המיחלה
 םינורמת םתרגסמב עצבל ןתינו .- .דועו
 םוגרת והז .החוימ קזְנ םורגלו םידחוימ

 תועיגפה תסיש לש דואמ ענכשמו םכחותמ
 ןיאש םימעפ קיפסמ ונרמא רבכ .תויטירקה
 ?תואלבט ןאכ

| 
 ו יי יוד ו ן יי כ ד מ | יי יח כף

. . 1 1 

 ימ לבל םוחב וילע ץילממ ינאו םינוש

 .תוחוב ללוכה ןונגסב קחשמש
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 רני המ !ולכה 5 השקכפ- 2
 זומאו אורה5...םל .מ םבל

 , העככ .תיניותא לכתסת לא
 ביקר ביעד וו

 ו יתנב -ב-

 ! ּ ל

 דס 05 א -
 הלאעב. םכת טצממ5 7

 | ! תא כ +
 ?הז תא ףגור התע ךיא
 וא םיכא ב וללו רנק

 הנה | ךורא

 םיאישמ כת ,םיקולא

 וטדכליג דהמ רכז

 עשב ,תושאל המו \
 ץזָכּפמה , םעקזה

 הדוק םש עלי
 .םהל רשקב.

 א רי תו חקכו ובתוע אורה
 !הנכמב הרזזחב

 שעעגמ דס ל> :הויבה םעפב-

- 



 ןולא .תורבוח םע יוצר ,םיליחתמ

 03-8313308 ,םאזח
 ןיב .תבשב אל ,312
0 -145 

 2 + חדקא - הגס תכרעמ הריכמל *

 10 + 30 יפקשמ + םיקיטסיו'ג ד יויו יווויוהשמ ישירה תוהטקוהה וישו חש

 ןור .דואמ בוט בצמב תדלקמ ימאותל ,םישקמ 101 תדלקמ הריכמל

 7-ו הגסה לש ןורכיזב 3) םיקחשמ
 ,רמות .ח"ש 1000 .(תוטלקב

 הרזע תושאונ בייח ינא :וליצה !יוא *
 ךובמב עקתנ ינא ,םוטיבוא קחשמב

 2 + םיליחתמל כא 0 תכרעמ הריכמל
 02-7188517 ,ינופ תימע .תואקתפרה

 םיכובמ ןודעומ ביבא לתב חתפנ * ,ינור !יעקרק-תתת ךובמה !רהמ .דחא "5 ו
 תימע .8-10 יאליגל םינוקרדו רקובב 10:00-13:00 ,06- 2341 0004 ךסמ ,אד" בשחמ הריכמל + 03-9844784 ,ורפוטנפ 052-937506 ,ןנער ,ח"ש 150 .ןא"

 499924 ,ןתנוי ,496634 ירוא ,6 .םיירהצה רחא 16:00-21:00-ו ,640% ,5.25 םיננוכ 2 ,ינועבצ ךסמ - 640% 01 בשחמ הריכמל * םיקחשמ + סקניל יראטא הריכמל *
 ףילחהל ןיינועמ ןירפלה באוי א םיטסווקל תונורתפ ףילחהל ןיינועמ < ,עלס רינ .םיקיטסיו'ג 2 < תדלקמ .תדלקמ - 5.25 םיננוכ ינש ,(0 ,ינור ,ינועבצ ךסמ .קפסו
 ליחתמ ,םדקתמל 28:12 תואקתפרה .ןמסטוג ודיע .םירחא םיקחשמו 1 8 03-6956737 ,קפוא יבוק 3

 "5 ללוכו בוט בצמב יוב םייג הדיכמל ינש ,640% ,18%1 אד םאות הריכמל * קחשמ + ןיוצמ בצמ יוב םייג =

, 
 ,שדח ₪0. ךסמ רוכמל ןינועמ <

 481553 .ח"ש 550 ריחמב ,( 5:
 2 םיפוקה יא* יקחשמה הריכמל *

 שדח ,הזיראב ירוקמ .[- יבשחמל

 תבשב אל

7% 400 

 02-660523 ,ןדיע .2 הינוליטסק
 ינש + הלועמ בצמב הגס הריכמל
 םישדח םיקחשמ ינש + םיקיטסיו'ג
 הסזוה| 455הט]| - הטפוקב
 טקה \'סו!₪ [16ה%'צ .\ו'טוק]ו] (-]והההק-ר

 03-767981 ,זוע .ח"ש 550

 * קיטסיו'ג .םיגנוכ ינש ,((/

 ךסמ ,20%1₪ חישק ןנוכו םיננוכ
 84 תדלקמ ,ןיוצמ בצמב ןבל רוחש
 תספדמל סיטרכ ללוכ .םישקמ
 .ח"ש 1200 .קיטסיו'ג םגו קיטסיו'גלו
 04-321467 ,ןומיס יסוי

 בשחמ) סקיטקט רפוס הריכמל +

 250 .םירטט + (םינקחש ינשל לבכ
 היגנינה יבצ ,ןמטב .ח"ש

 ,ןטינש לאומש | !טע צנוע-הו

340 

 ,זרילל רשקתי יל רוזעל לוכיש ימ

 ר'גור קחשמב 5 ךטמב הרזע בייח *
 03-494724 .טיבר
 ,םיגרואל םיפיט ףילחהל ןיינועמ
 ,ברעב קר .םירחא םיפיט תרומת
 584868 ,םיסינ
 הביתכ לש טסווק לכב רוזעל ןיינועמ

 םינקחש םע [ג[כ קחשל ןיינועמ *

 באוי .קיחצמ הריחמב החמומ קלחו
 ,צ"לשאר 21 דלפשריה ,ןירפלה
 03-9932511 'לט .05244 דוקימ

 הצובק ןורשה תמרב חותפל ןיינועמ
 .12-14 םיאליג .מ"הש < 31כ8]כ לש
 ןופלטל רשקתהל אנ םיניינועמה לכ
1-6 

 % ,ףסוי ירדנא .הרייס ידי לע רצונש ₪005 5 !שדח | .ותזיראב (ודנטנינ תיבמ יתחפשמ 2 ,םיקחשמ 7 .- הגס הריכמל א 4
 תרובח ןקרבו לאירא רוזיאב המקוה !ןיקצומ תירקו 3 60+ ןיב לדבהה המ םעפ םתיהת םיקחשמ ריממ ,םיקחשמ 3 ללוכ ,ןד .ח*ש 600 .םיקיטסיו'ג 7% ומ ל

 תונב ,'ינב םידלי 15 הנומה וכ םיפיט םישקבמ לאינדו ןרק .. םע םישוע .קוידב המ ?תאסקל ןיבל רוביח קינעמה דחומ לבב - ודנטנינ 7 ינועבצ ךסמ 640% .ן[טא]ו אז בשחמ <

 ה חש 4 - : ב : 0 . 1 , . / כ ₪

 .םינקחש ףרצל םיניינועמ .(6 םישוע המ .56ג + (!וט אוהב | תא תונקל םתיצר ?או היס תונפל .ח"ש 480 .היזיולטל דחוימ - 512% !₪8א1 א" בשחמ הריכמל * ןחלוש 0 תדלקמ 0
 9 / 03-5034965 א 3 כל דירר שה | ןי ו יידוי 03-345029 ווא 7 03-5994988 .ינועבצ 053-3580889 ,ימר .16:00-19:00 ןיב 5 4-22:00 תועשה ןיב ןדי | 1 וו 03 6664 ד ?דיריבש ןטקה שיאה םע היה ריחמה - לבא ןאטחסה < זוהו יז .14:00-22:00 תועשה ןיב ןרילאל ךסמ - 20א1 חישק קסיד - קיטסיו'ג ןופלטל אב ,תיש 1000 ,הָלועַמ בצמב

 הרורצ הרצ ללוכ ,28:0-ב רשקתהל ןמחמ וחש (טש1 5-ב ללוכ 005 5-ל אלמה ךירדמה .דועו (וגוזטח :(םיידד הגמ) .דואמ בוט בצמ .ןוקרהה תדוכלמב | ינש > 4 ינועבצ ךסמ + 4 ובמה טיקשל ךסמה הדיכמל גלשה תא םירבוע דציכ עדויה לכ א עמ כב סיסנ'ג הגסל םיקחשמ ינש הריכמל * :3 אלפה דלי ;הגסל קחשמ הריכמל א קו
 ,לרימד לאירוא .רובגירדב 1-8 ןופלטל הרצונש אטחסה (:םוחוחוטהוטז לש הסריג | ,דלפ ןב .ח"ש 350 ./\|וטחט 3ש1-ו הוקת חתפ ,7 א"קיפ ,שטיוד יריש ,ןורי .קיטסיו'ג סיטרב - 5.25 םיננוכ

 5 לכב הרזעו םיפיט תתל ןיינועמ * םגו רפסה ישכור רובע דחוימב 1-8 ןנוכ + 128 רודומוק בשחמ הריכמל א 4
 תירבעב 12812 תורבוח דוכמל ןינועמ = ןשי וא שדח ,הרייס לש טסווק עדימ תצק םגוו ישומיש עדימ ןומה-ןרמה .ח"ש 1400 .םיקחשמ + םיטקסיד * ןנוכ + 64 רודומוק בשחמ הריכמל +

 03-9302978 ,רורד .תילגנאבו .טולמק-ב הרזעב ןיינועמ .ןופלטב .[/6-ה יבשחמ אשונב וישומיש אל ברעב 4 תרבוח + קיסייב רפוס - םיקחשמ
 (הוקת חתפ רוזיאמ) 0 הנז דואילא .[05 5 וכ ןיא רועש ימד םג םיאתמ , לוגיר | יוב םייג יקחשמ םנו תלדנגמ תיכוכז * 9:00 תועשה ןיב 04-8886937 .הרבסה

 [26 תרובח םיקהל ןיינועמ יגא ,בקעי !2 יראלב יתעקתנ ווליצה * | יכ ,אלש חוטב >(גטְעַתע לע םתעמש .5קסז אגס 1.36 :הריכמל = .1600-ל
 םיניינועמה .למרכהו הפיח רוזיאב ו-9 | ירוחאמ קומחל הסנמ רימתו לגרמ אוה | וא ("ווק (לגרודכ) ,''ןוש וחופש \ | קחשמה תא רוכמל ןינועמ .*

 04-383108 ,טסב ןב קיציאל ונפי .לתשטהב וו - ו וש , 2 ו ןיבו תוריק ץררימ .!ח ''טווז [גוטש (לסרודכו םיאתמ ו 8 ו יר
 ויא|7 םידוכיב בוחרו ו | ,הגימאל םיפיט ףילחהל ןיינועמה לכ * ו ו ו ב ; יל , ' | | יתנכתמ ורציש ףסונ הלועפ קחשמ והז | ,םואמ יקי ית 31- תוי 04 ,

 םידיק פ ת / 5 ותוא קודבל ונחלצה אל דועו 050 .םיניווגניפה תומחלמ ,טסווק ליוגרג ןכומ .ח"ש 55 .הלעמו 512%. שרודש
 . ה 1 התיה וניארש דיחיה רבדה .םכרובע | 04-257134 ,ודיע הזידאב רחא קחשמ דעב ףילחהל
 ,יגח .החמומל [28:12 תכרעמ הריכמל 8 %שחסה 1 א 7 וו לש ב | רבודמ ו ונמשרתהו - המגדהה םיקיטסיו'ג < ודנטנינ תכרעמ הריכמל * ,ידוד .5.25 יננוכל םיאתמ .תירוקמ
 051 -5 ' | / 2 ל , ימ .ףדורה א ףודרה התא וב ףדרמב | 4 ,יליע ,1 וירמ רפוס - וצ"ההא 4:00 ירחאו 1

 [2[26 ילוח םע בתכתהל ןיינועמ = ₪% %- 2 5 . : = .:סקמ ןופ ?ערה שיאה אוה | ריחמב תונמדזהב (-4 ךסמ הריכמל * ורנטנינ קחשמ הריכמל <
 הפי ללה ,גלפ בדנ .1-14 .תוגרדב וש 2 לד : יעוצקמ | אלו לש םימוסקה 7 ה ה 03-9345614 ,ןורי .שדחכ - ח"ש 0 ללוכ ,תירוקמ .הזיראב [%וטז'פ

 0 הרד 2 .םיקחשמ 4 , ירבו | קלק חדקא + תופסות - הנס הריכמל % ,ש"המר , | | | , ישיבגבו והפיא דיגנ אל - קלקנ / < תופסות + הנ ש"המר ,ידרג בדנ .תואדוה
 תמלשומ [281) תכרעמ הריבמל * 2 03-735884 .ח"ש 700 .םייפקשמ 4-9

 לא רעה ל 1 , = 5 יב רד רה
 תכרעמ + ליחתמ תכרעמ תללוכה ינב םידלי םע בתכתהל ןיינועמ א | | ברעב הזיראב ל םיקחשמ נש הריכמל א

 .בוט בצמב תואקתפרה 3 - םדקתמ רטומלרפ יבוק .םיבשחמ לע 4 + פייט + 64 רודומוק בשחמ הריכמל * תוחתפמה :תורבוח ללוכ ,תירוקמ

 רוזיאב הליחתמ 12612 תצובק א ו 0% ּ תרבוח +.הטפוקב ירוקמ 1 םילולמנ 4 ותבשב אלו 053-616252 ,ןיול םעונ :דוקימ .הוקת חתפ 18 ןהכ םייח 'חר קחשמ .ח"ש 300 ,שדחב קיטסיו'נ ,דדלא .ןוקרדה תמשנו ןומראמל
 ל דא : הקייש :םיטסווק לע בתכתהל ןיינועמ * | | 4 : .ווו ה | םיליחתמ םינקחש תשפחמ םייתעבג ₪ ןירמת ןור .תירבעב תוארוה ינש ללוכ ,ירוקמ [:16 קחשמ הריכמל +

 תואקתפרהל תוכומנה תוגרדל מ"השו ביבא לת ךורב לת ,6 יפוא ,ישי-ןב 4 תירבע) תורבוח יתשו 5.25 םיטקסיר
 רומוה שּוח םישורד .תוקתרמו תונהמ | שישו: שמ ךסמ ,13%1 אד םאות הריכמל 04-3321467 ,ןומיס יסוי .(תילגנאו
 ,עשוהי יעור !ההובג היצָנגילטניאו רוסמש דחא לכ ב 768725 ,םתור .םיננוכ 2 ,ינועבצ בשחמ יקחשמ השולש הריכמל

 | ' ע בתכתהל ןיינועמ * רק 7 ,- 5
 8 יקחשמו הגס ,\וחק ,זמאו ,אוכאכ-ל ,10 אוזו> 11! אז הריכמל * עסמ ,גורהל ןוישר :וימאותו ומא1-ל

 םיאליג .תוגרדה לכב תויומד .קחצי < .ביבא לת ,ןח ירוזיא םיקחשמ .ךסמ אלל 32א/ו3 חישק ,זר .םהיתוזירֶאב םירוגסו םיירוקמ
 03-6919822 ,הראימ רמות ,2 תוריהמ ןועש - תדלקמ - קסידב 2-8

 .אבס רפכב [:[2:3% ןודעומ חתפנ * ,דדוע .ח"ש 1100 ,ילטיגיר :הזיראב םיירוקמ םיקחשמ 3 הריבמל <

 ,11 א"רגה ,ןצמ לט ,ןיינועמה לכל | | 3-7 ןוצרהו םיגרואה ,לפואה ךירצ
 (!ןוקרדה לכ ןודעומ) אבס רפכ .2 תיתרטשמ הרוקחב יתעקתנ !וליצה א ךסמ םע !גא] אד םאות הריכמל * ,053-616252 ,ןיול םעונ .המצועל
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